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Van de redactie

nieuwsbulletins en welke verdienen het gelezen te worden
door alle parochianen? Een hele puzzel, vooral ook omdat
Kerk aan de Waterweg slechts vier keer per jaar uit komt.
Dit nummer staat in het teken van Pinksteren, het Feest
van de Geest. Een Geest die ons inspireert - spirit geeft. Dat
kan niet anders dan tot actie leiden. Zoals moge blijken uit
de vele initiatieven die in dit nummer belicht worden.
We willen het - soms - wel van de daken schreeuwen: de
Geest die ons inspireert. Vandaar dat we voor deze uitgave
het thema gekozen hebben ‘(Kerk) er op uit!’. Aan het
werk, actie! Maar ook: even niet werken, vakantie! En er op
uit. Want, zoals pastor Henri Egging verderop in dit blad
schrijft: ‘Als je rustig kunt genieten van het leven, kun je
ook alert zijn op wat de ander nodig heeft.’
We wensen u een hele fijne zomer toe, waarin u de spirit hebt
om tot grootse daden te komen - of gewoon niets te doen.

Kerk aan de Waterweg wordt langzamerhand volwassen.
Voor u ligt het zevende nummer van het blad van onze
parochie De Goede Herder. We hopen dat u al lezende
ervaart dat er een vast stramien in het blad ontstaat, dat de
schrijvers herkenbaar worden, dat het blad karakter krijgt.
We zijn als redactie vooral verheugd over het groeiend
aantal mensen dat een bijdrage levert aan het blad,
dusdanig - het is echt een luxe - dat we al hebben
moeten selecteren. Het komt het blad ten goede; als we
van en voor de hele parochie willen zijn, zullen we door
velen ‘gedragen’ moeten worden. Dat maakt overigens
niet dat we beweren ‘vol’ te zijn, of dat we ‘nee’ willen
verkopen: als u het idee hebt voor een artikel, neem
gerust contact met ons op om een voorstel te doen of
afspraken te maken. Ook mooie foto’s kunnen we nooit
genoeg hebben.
De redactie
Ook al groeit ‘het smoel’ van Kerk aan de Waterweg, er blijft PS. Het volgende nummer van Kerk aan de Waterweg
nog genoeg te verbeteren. Onlangs is een werkgroep van komt al kort na de zomer uit, op 12 september. Wie een
vertegenwoordigers van de verschillende deelgemeenschap- bijdrage wil schrijven, zal dus in de vakantie aan de bak
pen bij elkaar geweest om verder te werken aan het verbe- moeten; we stellen de uiterste inlevertermijn op 11 auteren van het blad. Ook wordt de relatie met de bladen van gustus. In de colofon achterin dit blad leest u hoe u de
de deelgemeenschappen tegen het licht gehouredactie kunt bereiken.
den. Welke artikelen en berichten komen
Adressen
het best tot hun recht in de lokale
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder:
n St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119

St. Jan de Doper-Visitatie

EB Schiedam, 010- 4735066 n H. Hart van Jezus, Rijnstraat
1, 3114 SP Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans, Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus
en Martinus, Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam 010-4709719 n Willibrord, H.
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, Pax
Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 n H.H. Andreas, Petrus
en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

H. Hart van Jezus

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), Henri
Egging (pr), Mirjam Heikens (pw), Kees Koeleman (pw), Avin Kunnekkadan (pr).
Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team:
T: 06 - 31 99 09 59 of E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris
Wim van der Steen. E: secretaris@goedeherderparochie.nl.
H.H. Jacobus en Martinus

De voorkant van
dit blad wordt
gedomineerd door
een afbeelding van
een raam uit de Rotterdamse Bavokerk,
gefotografeerd
door Peter van
Mulken
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St. Liduina - OLV. Rozenkrans

Willibrord, H. Lucaskerk

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

Inhoud

In deze Kerk aan de Waterweg:
P4

Pinksteren is het moment dat duidelijk wordt dat het evangelie bestemd is voor alle mensen. Werk aan

de winkel dus, want de Geest werkt via mensen. P5 Als je rustig kunt genieten van het leven, kun je ook alert
zijn op wat de ander nodig heeft, zo concludeert Henri Egging naar aanleiding van een lezing over Abraham en

P9 Vier parochianen gingen kijken in Eeklo, om op de eerste zondag van de Advent in De Goede Herder
de Kersttijd op een verrassende en inspirerende manier te beginnen. P11 Het verzorgen van een ernstig zieke
Sara.

geliefde in de laatste levensfase is zwaar. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Nieuwe Waterweg Noord
ondersteunt. P12 Een impressie van Palmpasen, dat in de parochie een groot feest werd. P14 Gepensioneerd
of niet, parochiebestuurder Ton van Scheppingen heeft nog genoeg te doen. P15 Elke zondagochtend kunnen
luisteraars afstemmen op het programma Geloven in Schiedam. Louise Rietman, een van de drie presentato-

P16 Het programma Geloofsverdieping heeft voor de zomer nog drie
activiteiten in petto. P18 Onze Lieve Vrouw wordt gerestaureerd. P19 Ook parochianen worden onderscheiden.
P20 Secretaris Wim van der Steen schrijft namens het parochiebestuur over verbindingen. P21 Stichting de
Regenboogboom heeft kinderen hun kracht terug te vinden. P24 Pastor Charles Duynstee is ook parochiebestuurder; hij vertelt over zijn inzet. P26 Alles wat u wilt weten over de vieringen in het liturgierooster. P30
ren, vertelt over haar enthousiasme.

Marianne Soors was in Rome en genoot - en laat ons meegenieten.
P7

P9

P11

P30

P12

P18

P36
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Feest van de Geest
Het feest van de Geest, Pinksteren. De leerlingen van Jezus
spreken op luide toon in vreemde talen. Pinksteren is het
moment dat duidelijk wordt dat het evangelie bestemd is voor
alle mensen. Welke taal ze ook spreken. Hoe hun leven er ook
uitziet. Op welke manier ze ook de kost verdienen.
Als God onze Vader is, dan zijn wij zusters en broers van elkaar!
door Ted Konings

Z

o’n blijde boodschap mogen we niet
stilletjes voor onszelf houden. Dit is
niet het moment om verlegen te
zijn. Als de Geest ons werkelijk
inspireert, dan willen we het van de
daken schreeuwen.
De apostelen en leerlingen, ze spraken alle talen van de wereld om te
vertellen over wat ze hadden meegemaakt. En ze trokken er op uit.
De wereld intrekken, dat betekent je
maatschappelijk engageren. In je werk
bijvoorbeeld. In de parochie. Of zoals de
mensen van het Regenboogboom doen,
of de mensen die terminale zorg leveren - u
leest er over verderop in dit blad.
In actie gaan, is ook de Geest aan het werk
zetten, die “de menselijke dingen overspoelt,
met stromen van levend water”, zegt kerkleraar
Johannes Chrysostomus. In onze dagelijkse
inspanningen kan de wijsheid van de Geest
ook zijn weg vinden in het menselijke, het
natuurlijke, het alledaagse. In bijzondere uitvindingen, maar ook in een harmonieuze manier van samenwerken. In ontroerende kunst,
maar ook door “mooi” te werken in ons werk
als timmerman, electriciën, onderwijzer of verpleegkundige. In een politiek die rechtvaardig
is en mensen gelukkig maakt. Zo wordt het
menselijke bijzonder, wonderlijk in God.
En kan je ineens zo maar een onderscheiding
krijgen namens de koning.
Hoe de Geest bijzonder en alledaags is, blijkt
ook uit het voorbeeld dat paus Franciscus
geeft. Keer op keer houdt hij ons voor, en
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De Geest,
die de
menselijke
dingen
overspoelt,
met stromen
van levend
water

laat hij zien, wat wezenlijk is voor de mensen, voor de gelovigen. En dat het
heel bijzonder kan zijn om je op
dat typisch-menselijke toe te leggen; wie doet wat zij of hij moet
doen, wat God vraagt, bewandelt een heel bijzonder levenspad, dat niet onopgemerkt zal
blijven. Op 5 juni wordt vanuit
de parochie in Schiedam gesproken over paus Franciscus
(zie pagina 16).
Onderscheiden zijn de jonge
mensen die de afgelopen maanden hebben gewerkt aan hun schoolexamen vast nog niet, als u dit leest.
De uitslagen komen meestal zo half juni.
Maar ook voor hen gaat in onze steden de vlag
uit: de leerlingen hebben gedaan waar ze voor
op school zitten en getoond dat ze klaar zijn
voor een volgende fase in hun leven. Heel alledaags, maar ook bijzonder genoeg voor een
groot feest.
Al deze mensen, ieder mens, hoeven hun leven niet “alleen” te leven. Na zijn Hemelvaart
laat Jezus ons niet alleen, zo heeft hij gezegd.
Hij geeft ons Zijn Geest.
God werkt in de wereld door mensen. In een
tijd waarin het woord crisis op ieders lippen
bestorven lijkt, waarin Europa staat voor bemoeizucht en geldverspilling, is het goed te
weten dat Gods Geest mensen inspireert en
aanzet tot bijzondere daden, van grootmoedigheid en broederschap. En toch heel gewoon.

Onverwachte
zomergasten…
Wij beginnen deze maand weer de
vakantieperiode. Menigeen gaat op reis,
maar ook voor wie thuis blijft zijn de
zomermaanden anders. Er is minder
te doen op straat en in de buurt. Ook in
de kerk is het rustiger in deze tijd. Het
is een periode om op adem te komen.
En dat is een kunst die wij in onze tijd
wat minder verstaan, maar die vroeger
als vanzelfsprekend bij het leefpatroon
hoorde.
door pastor Henri Egging
Icoon met Abraham en Sara

D

aar werd ik mij weer bewust
van toen ik op een zonnige
voorjaarsdag las over Abraham,
Sara en hun drie gasten (Genesis 18, 1-8). Meteen zag ik het tafereel
voor me. Abraham zit, op het heetst
van de dag, voor zijn tent. Hij is dus
níet druk in de weer. Ook voor hem
zijn er rustmomenten. Het heetst van
de dag laat je over je heen komen; dan
ga je je niet inspannen. Op die zonnige dag kon ik mij dat goed voorstellen. En ik besef: mijn leven heeft zin:
gewoon, dat ik er ben. Dat ik geniet
van dit uur van de dag.
Dan komen er gasten. Is het de Heer?
Ja, maar dat weet Abraham nog niet.
Hij ziet drie reizigers. Wat zich dan
afspeelt is een mediterraan toneel. Je
proeft de gastvrijheid van het MiddenOosten. Abraham ziet wat de reizigers
nodig hebben: water om te drinken
en de voeten te wassen; een plek om
te rusten (op het heetst van de dag);
wat te eten (een stuk brood). Hij zegt
niet wat voor de hand ligt: ‘kan ik jul-

lie helpen?’ Maar Abraham zegt: ‘als
ik genade vind in uw ogen, ga mij dan
niet voorbij!’
De reizigers zijn niet de vragende
partij meer. Het is voor Abraham
een eer om de gasten te dienen. Zo
bouwt Abraham het verder op: ‘nu u
er toch bent, neem een stuk brood.’
Daar kunnen ze geen ‘nee’ tegen zeggen. En zonder hen in verlegenheid
te brengen, laat Abraham voor zijn
gasten een maaltijd bereiden. Het valt
mij ook op dat Abraham bij zijn gasten blijft staan, onder de boom. Hij
blijft alert op wat zij nodig hebben. En
laten die drie gasten nou uiteindelijk
de beeltenis van God zelf zijn...!
Wat heb ik meegenomen uit dit verhaal (behalve dat ik er van heb genoten...)? Om te beginnen dat een
rustperiode heel nuttig kan zijn. Een
ander dienen betekent niet dat je
voortdurend druk in de weer moet
zijn. Als je rustig kunt genieten van
het leven, kun je ook alert zijn op wat

de ander nodig heeft. En je dient die
ander des te meer als je niet laat merken dat je hem of haar helpt, maar er
een eer in schept dat je voor die ander
wat kunt betekenen.

Als je rustig kunt
genieten van het leven,
kun je ook alert zijn
op wat de ander nodig
heeft
Van de oosterse gastvrijheid van Abraham - en Sara, die op de achtergrond
duidelijk aanwezig is – kunnen wij
leren om onverwacht goed te doen,
zonder de ander in verlegenheid te
brengen, zonder te vragen om een
‘dankjewel’. Als je zo met andere
mensen omgaat, dan dien je de Heer
zelf. Want waarom zouden zulke ‘gewone’ mensen niet boodschappers
van God kunnen zijn?
magazine van parochie de goede herder
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Parochie-mozaïek
Fe est op 2 5 mei

foto: Janet Bisschop

foto: Janet Bisschop

Concert Westlands Mannenkoor
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Aldair, Georick, Kay, Rianne en Szymon uit de basiliek, samen met Luisa, Babet, Gabriel, Sam, Daniël, Isis, Bregje,
Morris, Danilo en Evita uit de Heilig Hartkerk, deden samen
op 25 mei hun eerste communie in de kerk in SchiedamZuid. Voorafgaand aan deze feestdag maakten de kinderen met elkaar kennis tijdens een gezamenlijke workshop
“rozenkrans maken”, onder
leiding van Patrick Rutten en
Janet Bisschop. Ook enkele
ouders hielpen enthousiast
mee. De kinderen leerden
deze ochtend wat een rozenkrans is. Ze maakten er zelf
een. En ze namen hem direct
in gebruik: bij Maria in kapel
baden de kinderen een klein
stukje van het rozenkransgebed: het Wees Gegroet Maria.
Het was een leuke en leerzame ochtend in de meivakantie. Hoe het communiefeest
verliep, daarover weten we op dit moment van schrijven
nog niets, maar we bidden voor een hele bijzondere dag
voor alle vijftien kinderen. Een verslag of foto’s zullen binnenkort wel te zien zijn in of op de bladen en de website
van de betrokken deelgemeenschappen of www.goedeherderparochie.nl.

kerk aan de waterweg zomer 2014

Op 9 mei hebben meer dan 300 aanwezigen kunnen genieten van een bijzonder concert van het Westlands Mannenkoor in de Immanuëlkerk in hartje Maassluis.
Onder leiding van dirigent Hans de Wit maakte het koor
haar faam als een van de grootste en beste mannenkoren
van Nederland meer dan waar. Het koor verraste de toehoorders met een zeer gevarieerd repertoire van klassieke
nummers, spirituals, musical, stukken van o.a. Shaffy en
the Beatles en natuurlijk de Glazen Stad.
Werkelijk een belevenis om deze muziek door zo’n groot
mannenkoor te horen vertolken. Het leidde tot groot enthousiasme bij het publiek en vooral bij de bekende nummers gingen de aanwezigen dan ook spontaan mee in de
oproep van de dirigent om mee te zingen en ondersteunden het koor met ritmisch handgeklap.
Tussendoor kon men genieten van twee instrumentale piano stukken van muzikaal begeleider Martin van Broekhoven, geboren in Maassluis, die hiermee aantoonde ook
een uitstekend pianosolist te zijn.
Omdat Maassluis dit jaar haar 400-jarig bestaan viert en
de festiviteiten vanaf 16 mei losbarsten kreeg het concert
de toepasselijke titel “Opmaat naar 400 jaar Maassluis”.
De toehoorders, onder wie burgemeester Karssen en
Victor Knippenberg, voorzitter van de Stichting 400 jaar
Maassluis, werden aan het eind van het concert verrast
met het volkslied van Maassluis, dat natuurlijk staande
werd meegezongen, en met een ovationeel applaus in ontvangst werd genomen.
De Commissie Fondsenwerving heeft hiermee een prachtig concert georganiseerd waarbij de baten volledig ten
goede komen aan de Deelgemeenschap. Wij willen iedereen die heeft bijgedragen dit concert mogelijk te maken
dan ook heel hartelijk bedanken.

Parochie-mozaïek
Geldactie voor Liduinakerk in Congo

Maassluise Orgelklanken
Op 28 april 2014 was het precies 4 jaar
geleden dat het Maarschalkerweerdorgel
terug werd gebracht naar Maassluis. De
restauratie van het prachtige antieke instrument was voltooid. In de vier jaar die
volgden ging het vooral over het uiterlijk
van het orgel, de orgelkast. Met uitstekende hulp van het Kerkbestuur hebben
we kort geleden toestemming gekregen
om aan de slag te gaan met het afmaken van de klus. De kleurstelling en de
materialen voor de afwerking worden
in de komende weken bepaald. We hebben de mogelijkheid opengehouden om
de afwerking in eigen beheer te houden.
Tijdens de afbouw, montage en het kleuren van de kast zullen extra handen nodig
zijn. We gaan hiervoor een beroep doen
op onze parochianen in Maassluis. Het
project wordt uitgevoerd en begeleid door
Slooff Orgelbouw.
We gaan u van de vorderingen op de hoogte houden en hopen u spoedig te kunnen
melden dat ons orgel speelklaar is.

De orgelcommissie
Yde Huitenga en Clemens Lammers

In Congo, in de stad Vikuku, kent men sinds 2012 een Liduinakerk. Dit
kerkje is gebouwd met steun van verpleeghuis Liduina in Boxtel.
De Liduinabasiliek in Schiedam heeft zich aangesloten bij deze contacten met het verre Congo. Op zondag 11 mei werd tijdens het jaarlijkse
Liduinafeest een geldactie gehouden. De Afrikaanse Liduinakerk heeft
een personenbusje nodig, om leerling-verpleegkundigen uit de omgeving te kunnen vervoeren.
Er kwam een ‘melkbus’ achter in de kerk, waarin giften gedeponeerd
konden worden: een Bus voor een Bus. Op de melkbus was ook informatie te vinden over de Liduinakerk in Congo. Er is al veel geschonken
tijdens het drukbezochte Liduinafeest. Maar men kan nog steeds een
steentje bijdragen via: Stichting Vrienden van Liduina, Boxtel.
Rabobank: NL44 RABO 015.65.58.815.o.v.v. busje voor zuster Darlène.
(de stichting beschikt over een ANBI-verklaring).
Verdere informatie: www.liduinavanschiedam.nl

Zuster Darlène is de ‘mo-

Afbeelding op de kerk van de val op het ijs

tor’ achter dit kerkje

Priesterjubileum pater Clarenbeek
Ruim 25 jaar is pater Edward Clarenbeek priester-assistent in Vlaardingen. Van lieverlee is zijn betrokkenheid bij de geloofsgemeenschappen
gegroeid.
Niet alleen in zondagsvieringen gaat
hij voor, maar met grote regelmaat
ook bij uitvaarten en soms in doopdiensten. Zijn korte, maar krachtige
en actuele overwegingen worden
alom gewaardeerd evenals zijn karakteristieke humor.
Mensen van de tekstgroepen, die met
pater Clarenbeek vieringen voorbe-

reiden, vinden het een plezier om
met hem samen te werken.
Op 14 maart was pater Clarenbeek 50
jaar priester. Zondag 16 maart ging
hij voor in de Pax Christikerk en aansluitend werd zijn gouden jubileum
in een feestelijk samenzijn gevierd.
Als cadeau wilde hij graag een geldinzameling voor de twee projecten van
de deelgemeenschap Willibrord.
Na afloop sprak hij zijn dankbaarheid uit. ‘Graag wil ik iedereen heel
hartelijk bedanken die hoe dan ook
een bijdrage heeft geleverd aan de

viering van mijn priesterjubileum.
Een heel volle Pax met een enorm
koor. Daarna werd ik toegesproken
en toegezongen op een wijze die
mij goed deed. Nadat ik door Anne
van der Horst vlak voor de sacristie
streng werd teruggeroepen: “Edward,
nu terugkomen!”. Intussen ontving
ik thuis ook veel kaartjes en staat het
nu vol met bloemen en twee mooie
kaarsen. Tenslotte mijn dank voor
uw wel zeer royale gaven voor onze
schooltjes in La Granja en voor Henk
Erdhuizen.’
magazine van parochie de goede herder
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Op excursie naar het Vlaamse Eeklo

Samen bezig, vóór de dienst
Zondag-plus heet de vorm die het Vlaamse dekenaat
Eeklo heeft gevonden om meer gezinnen te betrekken
bij de geloofsgemeenschap. Op zondag 9 maart gingen
vier Goede-herdermensen kijken bij de zuiderburen.
door Gerarda Havermans

I

We vierden
en zongen
van harte
mee!

n januari is het project Kerkopbouw van
start gegaan. Doel van het project is de vitaliteit in de parochie te bevorderen. Het
project rust op drie pijlers: kerk en school,
openheid en samenwerking, èn zondag-plus.
Met een zondag-plus is een zondag bedoeld
waar geïnteresseerden vóór de viering bij elkaar komen: om te leren, elkaar te ontmoeten
en te luisteren. Vervolgens maken ze de viering mee en daarna is er nog een informeel
samenzijn.
Zondag-plus hebben we niet zelf bedacht. Wij
hebben ons laten inspireren door het Belgische
dekenaat Eeklo, waar deze zondagen-plus al
een aantal jaar met succes worden gehouden.
Ze geven daar een positieve impuls aan het
kerkelijk leven. Met één van de pastoraal werkers uit Eeklo hebben we een gesprek gehad.
En in maart hebben we zelf een zondag-plus
meegemaakt; met een groepje vrijwilligers en
pastor Kees Koeleman zijn we naar Eeklo toe
gegaan. Want we wilden graag ‘aan den lijve’
ondervinden hoe zo’n zondag-plus in elkaar
zit, en wat de impact ervan is.

Vijf workshops
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd
vertrokken we in alle vroegte naar Eeklo, waar
in de St. Vincentiuskerk de zondag-plus werd
gehouden onder de titel ‘Vast(en) zeker’. We
hadden ons van tevoren goed georiënteerd
en ons ingeschreven voor de verschillende
workshops, die alle op een of andere manier
betrekking hadden op de Veertigdagentijd.
Er werden vijf workshops aangeboden.
In de workshop met de titel 40 dagen tijd werd
aan de hand van het evangelie van die zondag
– over de bekoringen van Jezus in de woestijn – dieper ingegaan op de betekenis van de
verleidingen waaraan Jezus werd blootgesteld
en zijn overwinning hierop. Van hieruit werd
een brug geslagen naar de spiritualiteit van de
Veertigdagentijd.
De workshop ‘Boer zoekt toekomst’ had als onderwerp het vastenproject ‘Broederlijk delen’.
Aan de hand van een drietal filmpjes over dit
vastenproject, en een aantal stellingen, werd
gediscussieerd over de vraag hoe wij zelf een
bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardi-

1. Een actieve rol voor kinderen in de viering; 2. Ook aan het begin van de mis; 3. Opbrengst van het koffiedrinken is bestemd voor het vastenproject.

begint…
ger wereld. Dat leverde boeiende en verdiepende gesprekken op.
‘Verzoening’ was de titel van een derde workshop, waarbij gesproken werd over verschillende aspecten van verzoening, in relatie tot
de Veertigdagentijd. Het is immers een tijd
om tot inkeer te komen, inkeer die kan leiden
tot verzoening met onszelf, met onze naaste,
en met God. Ook het sacrament van boete en
verzoening kwam hierbij aan de orde.
Dan was er nog een workshop met als titel
‘Godly play’. Dit is een methode om bijbelverhalen op een aansprekende en uitnodigende
manier te vertellen, op een manier dat kinderen en volwassenen een verbinding kunnen
leggen tussen hun eigen ervaringen en het verhaal. Zo worden ze geholpen een relatie met
God aan te gaan. Het verhaal over de uittocht
uit Egypte werd verteld, en na afloop werden
de kinderen en volwassenen uitgenodigd om
iets te schrijven of te tekenen bij het verhaal.
Kinderen die het verhaal wilden uitspelen, kregen hiervoor volop de gelegenheid.
Tenslotte was er de workshop ‘Zang’. Omdat
we echter maar met z’n vieren waren, was er
niemand beschikbaar om deze mee te maken.
Dat was wel jammer, maar al met al waren
we toch van mening dat we een goede indruk
hadden gekregen van het gebodene.

De impact
Alle vier waren we enthousiast over de inhoud.
Iedere workshop vertoonde een duidelijke relatie met de Veertigdagentijd, en gaf verdie-

ping voor deze voorbereidingstijd op Pasen.
Helaas werden we in onze verwachting, dat
er in de Eucharistieviering nog zou worden
doorgegaan op de workshops, wat teleurgesteld. Maar er was een volle kerk (geschat
zo’n 200 aanwezigen), een verzorgde viering,
mooie zang, en aandacht voor de kinderen.
Wij vierden en zongen van harte mee!
Na de viering hebben we samen met de priesters, pastoraal werkers en parochianen koffie
gedronken, en ons nog wat verder laten voorlichten over de workshops.
Het bezoek aan Eeklo heeft ons zeker enthousiast gemaakt om verder te gaan met de pijler
zondag-plus. Als u dit leest, heeft een parochiële werkgroep al heel wat voorwerk verricht,
en zijn er drie stedelijke werkgroepen in het
leven geroepen om de plannen verder uit te
werken. Want wat we niet willen, is het voorbeeld van Eeklo klakkeloos navolgen. Waar het
om gaat is dat er voor Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis zondagen-plus komen, die de
reactie ontlokken: ‘zo is de zondag bedoeld’.

Advent
Op 30 november zal de eerste ‘zondag-plus’
worden gehouden. Het is dan de eerste zondag van de Advent. Met de hele gemeenschap
- jong en oud, vertrouwd en nieuw - hopen we
zo de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest
op een verrassende en inspirerende manier te
beginnen. Misschien doen we wel een beroep
op u en uw talenten, om deze zondag-plus tot
een succes te maken. Doet u mee?

Bijdrage leveren aan
rechtvaardige wereld

Vertellen op
een manier
dat kinderen
en volwassenen een verbinding kunnen leggen
tussen hun
eigen ervaringen en het
verhaal

4. Een verzorgde viering met op de voorgrond tekeningen van de kinderen; 5. Inspirerende gesprekken.

Column

Pastoraal werker
op Facebook

door Lidwien Meijer

door pastor Mirjam Heikens

Het valt je toe…

T

oevalligheden: dat zijn knipoogjes van God, heb ik weleens gelezen. Kent u het, dat
er zo’n schokje door je heen
kan gaan: ‘Maar dit is sterk, dit kan
geen toeval zijn.’
Het zijn vaak momenten die je ook
weer snel vergeet, net als dromen.
Omdat ik niet wilde vergeten, heb
ik sinds 2004 een Toeval-boekje.
Als zo’n wonderlijk toeval me overkomt, schrijf ik het op. En alle toevalligheden die ik me nog herinner
van vóór 2004 staan er ook in.
Ik wil hier enkele voorbeelden onthullen, dan weet u wat ik bedoel.
Dan zult u misschien denken: Dat
heb ik ook weleens.
Het eerste voorbeeld kent u misschien al. Het gaat over mijn vouwfiets, een rood fietsje. Mijn opvolgster Mirjam Heikens heeft exact
hetzelfde fietsje.
Dit is ook een leuke. Op 4 oktober
2002 (dierendag) ben ik voorganger in een gezinsdienst over Franciscus van Assisi. Het is in Deventer, in een kapel aan de andere kant
van de IJssel. Het is een mooie
viering geweest en de organist en
ik nemen na afloop het fietspontje
terug naar de stad. Op die pont
zit Franciscus van Assisi…. (het is
hem natuurlijk niet, het is een man
op weg naar een feestje, verkleed
als franciscaner monnik). Onze
monden vallen open.
En dan mijn vader en Maartje van
Weegen. Hij was een groot fan
van haar. ‘Hij kruipt in de TV als
zij erop is’, zei mijn moeder dan
lachend. November ’95 is de uitvaart van mijn vader. De kist wordt
zorgcentrum Frankeland ingedra-
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gen. En wie verlaat met een groep
familieleden op dat moment Frankeland: Maartje van Weegen. (Nu
heeft zij Schiedamse connecties,
maar dan nog…).
Getallen komen vaak voor bij toevallen. In 1980 verhuis ik naar een
huis op nummer 12. Daarna verhuis ik naar nummer 18. Nu woon
ik op nummer 24. Zal ik eindigen
op nr. 30?
En wat dacht u van de verjaardagen van onze laatste drie koninginnen: alle drie op de laatste dag
van de maand: 31 augustus Wilhelmina, 30 april Juliana, 31 januari
Beatrix.
Nog een datum-toeval uit mijn
boekje. Eens per drie jaar lezen we
in de zondagsvieringen het evangelieverhaal van de tien melaatsen.
Uitgerekend op zondag 10-10-10
lezen we dit ook.
Tot slot een laatste sterk staaltje.
Binnen één minuut word ik opgebeld door Patricia. Eerst Patricia uit
Maassluis over de Eerste Heilige
Communie; ik leg de telefoon neer,
hij gaat opnieuw en daar is Patricia
van Monuta aan de lijn.
Als je de kansberekening op dit alles los zou laten zou je toch in getallen met twaalf nullen belanden
of nog meer!
Er staan inmiddels meer dan honderd gebeurtenissen in mijn boekje. Het was leuk om alles weer eens
terug te lezen en voor dit blad een
kleine selectie te maken.
Toevalligheden… ze kleuren je bestaan en maken dat je je blijft verwonderen over het avontuur, dat
ons leven toch is.

‘A

ls kerkgemeenschap kunnen we de social media niet links laten liggen.’ Dat
schreef Gerarda Havermans in het vorige nummer van Kerk aan de Waterweg, en
ik was het helemaal met haar eens. Zelf had ik
al langer geleden het plan om me te begeven
in de wereld van de sociale media. Het heeft
even geduurd, maar nu is het toch gekomen
van een paar echte stappen. Ik doe niet alleen
mee met het professionele netwerk Linkedin,
maar ‘zit’ sinds kort ook op Facebook.
Waarom? Niet omdat ik zo graag meer contact wil of omdat ik ervan houd om te werken vanachter een beeldscherm. Wél omdat
ik besef dat ik op deze manier mijn pastorale
mogelijkheden vergroten kan. Elke tijd heeft
z’n eigen communicatiemiddelen. Die hoef
je natuurlijk niet allemaal te gebruiken, maar
sociale media bieden de pastor zeker-weten
extra kansen voor het bereiken van mensen.
Welnu … ik ben maar eenvoudigweg begonnen met mijn Facebook-ontdekkingstocht.
Dat leek me het beste. Gaandeweg zal zich
wel wijzen wat deze voor mij nieuwe wereld
betekenen zal. Een aantal digitale vriendschappen heb ik al gesloten. En nu dan werken aan een goed vervolg … in het spoor van
de Goede Herder die geloof ik nieuwe wegen nooit heeft geschuwd, maar eerder opgezocht. Tot ziens in de parochie, op Facebook
of waar dan ook!

Vrijwilligers staan stervenden bij

‘Al houdt diegene alleen
maar je hand vast’
Het verzorgen van een ernstig zieke geliefde in de laatste levensfase is zwaar. Ook als er hulp is van de thuiszorg en de
huisarts. Vrijwilligers kunnen voor wat verlichting zorgen.
door Marianne Soors fotografie Lida Engelage

L

ida Engelage is coördinator van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg –
Nieuwe Waterweg Noord (VPTZ – NWN).
Sandra Mauwer is een van die vrijwilligers. Met hen heb ik een gesprek over doel
en werkwijze van deze organisatie.
‘Vaak kiezen mensen ervoor om de laatste fase
van hun leven in hun vertrouwde omgeving
door te brengen’, vertelt Lida. ‘Meestal is dat de
thuissituatie, maar het kan ook een verzorgingsof verpleeghuis zijn. VPTZ kan dan vrijwilligers
inzetten. De zorg van de VPTZ is een aanvulling op de zorg door werkers van een thuiszorgorganisatie óf een aanvulling op de mantelzorg.
De vrijwilligers vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen, zoals helpen bij
persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Ze
verrichten géén medische, verpleegkundige of
zwaar huishoudelijke taken. Wel is er tijd voor
de client, aandacht én nabijheid.
De meeste patienten worstelen met de dood.
Uiteindelijk ga je toch alleen dood; het is fijn
als er iemand bij je is om mee te praten. Al
houdt diegene alleen maar je hand vast.’

Mantelzorgers
Er is ook aandacht voor de mantelzorger, die
dankzij de aanwezigheid van een vrijwilliger
boodschappen kan gaan doen, sporten, eens
uitwaaien op het strand of rusten. De vrijwilligers kunnen de mantelzorgers ook emotioneel bijstaan bij hun moeilijke taak.
Een vrijwilliger is altijd iemand, die geinteres-

Vaak kiezen
mensen
ervoor om
de laatste
fase van hun
leven in hun
vertrouwde
omgeving
door te
brengen

Inwoners van
Schiedam,
Vlaardingen of
Maassluis kunnen
hulp aanvragen of
inlichtingen
inwinnen bij de
coördinator van
VPTZ-NWN, Lida
Engelage. Zij
is telefonisch
bereikbaar via
06-51175006 óf per
email via info@
vptz-nwn.nl.
Website:
www.vptz.nl.

seerd is in mensen en goed opgeleid. Veel
vrijwilligers zijn bij dit werk betrokken geraakt na eigen ervaringen of omdat ze in de
zorg werkzaam zijn geweest. Ze weten dikwijls van nabij wat het betekent om een zieke
in de laatste levensfase te verzorgen. Vrijwilliger Sandra: ‘We krijgen eerst een training van
zes dagdelen: “Palliatieve terminale zorg”.
Daarna worden we pas ingezet bij een cliënt.
Omdat de geestelijke belasting van de werkzaamheden groot kan zijn, hebben we gedurende een inzet gesprekken met de coördinator. We komen ook één keer per zes weken
bij elkaar, om ervaringen uit te wisselen en
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen
in de palliatieve zorg. Het is heel fijn elkaar
geregeld te ontmoeten, zodat we de kwaliteit
van deze vorm van zorg kunnen bewaken, en
liefst nog verbeteren.’
In nauw overleg met de mantelzorg wordt bepaald hoeveel tijd de vrijwilliger wordt ingezet.
Soms zal dit een middag per week zijn, maar
het kan bij uitzondering oplopen tot acht uur
per dag. Aan de hulp van een vrijwilliger thuis
zijn géén kosten verbonden.
Lida: ‘Mensen die gebruik willen maken van
de zorg in de laatste levensfase kunnen gerust bellen. Ook als ze zelf vrijwilliger willen
worden, kunnen ze contact me mij opnemen.
Ook als mensen nog niet helemaal zeker zijn
van hun zaak. Het is belangrijk je eerst goed
te oriënteren en alle vragen te stellen die in je
opkomen.’
magazine van parochie de goede herder
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Palmpasen in de Goede Herder
Palmpasen werd in parochie De Goede Herder uitbundig gevierd. Op deze pagina’s enkele impressies vanuit
de Andreas, Petrus en Paulus, de Heilig Hart, de Jacobus-Martinus en de St. Liduina - OLV Rozenkrans.

Kinderen in processie
kinderen, bijna vijftig in totaal. De viering maakte veel
mensen blij, aan het begin van een bijzondere week op
weg naar Pasen.

Juf er is een ei weggewaaid!
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‘Wat kun je doen als je iemand kent
die ziek of eenzaam is?’
Deze vraag werd vrijdag 11 april
gesteld in alle klassen van basisschool de Vlinder in SchiedamNoord. Ieder jaar worden er
op school Palmpaasstokken
gemaakt en deze keer zochten
de leerlingen van de groepen
6, 7 en 8 zelf naar iemand die
zo’n steuntje in de rug wel kon
gebruiken.
Dat leverde in de groepen een
leerzame discussie op, want wat
moet je doen als er meerdere
mensen zijn die een vervelende
periode achter de rug hebben?
‘Wij hebben met elkaar twee mensen
uitgekozen voor een palmpasenstok’, vertelt Stefanie, leerkracht van groep 7, ‘en daarna
hebben we een paasmandje gevouwen voor alle andere
mensen die de kinderen aangedragen hebben, zodat
zij allemaal weten dat er aan hen wordt gedacht’.
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roger pluijm

Ook in de basiliek in Schiedam liepen kinderen de processie met hun Palmpaasstokken. Het kruis met Jezus
en een palmtak ging voorop en kaarsen gingen mee.

Renée Emaus

In de Heilig Hartkerk was er op Palmpasen een hele
mooie viering. De tien kinderen werden voorgesteld, die
op 25 mei hun eerste communie gaan doen. Maar er waren nog veel meer kinderen, zusjes en broertjes en ook
andere kinderen die de viering volgden, meezongen in
het koor en/of meeliepen in de processie door de kerk.
Er waren zelfs nog meer Palmpaasstokken dan

De groepen 3, 4 en 5 hadden een andere
activiteit. Twee kinderen van elke
groep gingen met hun Palmpaasstok op bezoek bij de ouderen van
de bejaardensoos in het gebouw
de Werf, tegenover de Jacobuskerk. Dit laatste in het kader
van het project Kerkopbouw,
en dan het onderdeel over het
uitbouwen van de relatie tussen school en kerk.
‘Juf, er is net een ei weggewaaid’, riep een van de zestien
kinderen onderweg, want het
waaide best hard. De verrassing
in de Werf was er niet minder
om! De aanwezigen wilden allemaal wel zo’n mooie palmpasenstok.
De zestien oudste bezoekers kregen
de palmpasenstok, voor de anderen was
er een zakje paaseitjes. Het was een gezellige
ontmoeting tussen jong en oud.
Laten we hopen dat dit het begin is van een mooie
traditie tussen de school en de kerk.

Palmpasen- uit de hand van een Kind
Voor mij is het lange tijd een viering geweest met ‘een laagje stof’.
Alweer Palmpasen... Intocht van Jezus in Jeruzalem. Op de rug van een
ezel. Mensen wuiven met palmbladeren en spreiden hun mantels op de
grond om zo een pad aan te leggen voor hun Verlosser, nieuwe Koning.
Sandalen en een stoffige weg. Stuifzand en juichende mannen in lange
jurken. Zo was het, toch?
door Christel van Berkel-Verlaan fotografie Chantal Molmans-Adriaans

D

it jaar kreeg Palmpasen voor mij
een wending. Immers, met drie
kleine kinderen waarvan twee in
de kleuterleeftijd, is het ‘n aardig
gebruik om Palmpasenstokken te maken. Zaterdagmiddag gingen we aan de
slag met een grote groep enthousiaste
kinderen, ouders en ook grootouders.
Onder de bezielende leiding van Karin
versierden we de houten kruizen met
crêpe-papier, fruit, noten, chocolade,
thee, paasfiguurtjes, fotootjes en tekeningen. Tot slot een broodhaan er op
en klaar waren ze. Ieder kind kreeg een
kaartje met daarop het adres van de
heer of mevrouw bij wie de palmpaasstok zou mogen worden gebracht...
...met een prettig, warm en voldaan
gevoel gingen we huiswaarts. Vol verwachting over de dag van morgen. Wat
zou het fijn zijn allemaal. De meisjes
hadden het mooi gevonden, daar in de
witte kerk. Haar ‘lievelingskerk’; aldus
onze jongste dochter van 4 jaar. Om er
te knutselen, bezig te zijn, iets te maken voor een ander, in die gedachte. Samen hadden we die ochtend een lijstje
samengesteld van hetgeen we aan de
stok wilden bevestigen. Vol overgave
deden we de boodschappen...
...zondag. Palmpasen. Het is druk, levendig bij de entree van de kerk. De
paasstokken worden voorzien van een
palmtakje. Pastor Duynstee gaat voor

en de kinderen volgen hem in een
rondgang door de kerkzaal. Een prachtig gezicht. Zovelen. Samen. Kinderen
en volwassenen, jong en oud. Het
wordt een prachtige viering. Met diepgang, met inhoud. Ook met contrast.
Het ontwapende enthousiasme van
de aanwezige kinderen naast de ingetogen kerkbezoeker die zich in stilte
voorbereidt op de Goede Week.....
Niet veel later bellen we aan bij, voor
ons nog, onbekende mensen. Overweldigend en ontroerend is dit. Om op deze
manier, van uit de hand van een kind,
hoop te brengen. En natuurlijk gaat het
verder dan die chocolade eitjes en de
zakjes thee. Een kinderhand kwam het
brengen en het bleek vruchtbaar. Wortel te schieten in de harten van mensen. Hoop te brengen. Het gevoel dat
ze deel uit maken van een parochie, een
gemeenschap. Niet vergeten zijn...
Glanzende kinderogen die op intuïtie aan voelen dat, wat ze kwamen
brengen, groter is dan wat ze in hun
handen hielden. Zo mooi! Niet in
woorden uit te drukken. Wel in het
geheugen gegrift en in het hart geplant. Palmpasen is voor mij ontdaan
van stof. Hoopvol en levend! En onze
kinderen?? Die kregen bij ‘t afscheid
een geel, pluizig, opwindbaar paaskuikentje...

Parochiebestuurder Ton van Scheppingen

foto: roger pluijm

Er is genoeg te doen!
De tweede kascontrole is er daardoor
niet van gekomen.’

Fuseren
Om samen te werken, moet
je elkaar kennen. Vandaar
dat de bestuurders van
de parochie zich graag
presenteren. In dit nummer
Ton van Scheppingen, in
het bestuur belast met de
gebouwen.

‘D

oor toeval zijn mijn vrouw
en ik in 2008 in Schiedam
komen wonen, na twintig
jaar Zoeterwoude. Onze
beide kinderen wonen daar nog
steeds. Wij zochten een appartement
met alles gelijkvloers en dat vonden
we hier. Belangrijke voorzieningen
zijn direct om de hoek, zoals openbaar vervoer en, heel mooi, ook de
Liduinabasiliek. Wij werden er allerhartelijkst ontvangen en dat hadden
we nooit meegemaakt op onze vorige
woonadressen. Het verhaal daarna zal
velen van u bekend klinken: na korte tijd werd mij gevraagd om tot de
kascontrolecommissie toe te treden
voor twee jaar. Na de eerste kascontrole ontspon zich een gesprek met de
toenmalige penningmeester, de heer
Aad van Lingen, over ons arbeidzame leven. “Ah”, zei hij, “je hebt dus
bouwkundige, technische en bestuurlijke ervaring.” Verder zei hij niets en
ik vroeg niets, maar voelde wel iets
in de lucht hangen. Na enkele weken
werd ik dan ook gevraagd om in het
parochiebestuur te komen en na bedenktijd heb ik daarin toegestemd.
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‘Direct viel ik met mijn neus in de
boter, zoals men wel eens zegt. Er
was veel te doen aan de basiliek en
de pastorie. En, nog moeilijker, het
fusieproces ging van start. Na de vorming van parochie de Goede Herder
moest er een pastoraatgroep komen
en die was er in basiliek nooit geweest.
Ook daar werd ik voor gevraagd. In
totaal ben ik precies vier jaar direct
aan de basiliek verbonden geweest,
in het bestuur, de beheercommissie
en de pastoraatgroep. Bijna een jaar
geleden ben ik na enige gesprekken
toegetreden tot het parochiebestuur
met de portefeuille Gebouwen. Mijn

“Ik hoop nog veel
voor De Goede Herder
te mogen doen”
benoeming, door de bisschop, ging in
op 1 augustus 2013; de pastoraatgroep
van de basiliek doet het sindsdien
zonder mij.’

Roltrappen
‘Mijn werk in het bedrijfsleven begon
in de bouwkunde. Bij een bouwproject kwam ik in aanraking met de liften roltraptechniek. Dit interesseerde
mij dermate, dat ik besloot om hierin
verder te gaan. Het betekende veel
studeren naast mijn werk. Dat was
in het toenmalige Koninklijk Technicum PBNA, elektrotechniek, hydrauliek en nog andere zaken.

Na enkele jaren werd ik werknemer
van het grootste liftenbedrijf van Nederland, Starlift. Ongeveer 25 jaar geleden werd dit bedrijf verkocht aan de
multinational Kone, een Fins bedrijf.
Onder de Kone-vlag heb ik nog tien
jaar mijn werk mogen doen. Prachtige nieuwe technieken werden ons
deel, zeer snelle liften in zeer hoge
gebouwen, geavanceerde roltrappen,
automatische deuren en nog meer.
Excellente producten, maar ook weer
opnieuw studie. Men stuurde je gewoon een korte periode naar Finland
voor opleiding aan de eigen academie.’

Pater Pio
‘Nu maak ik met plezier deel uit van
het parochiebestuur. Daarnaast ben
ik penningmeester van de stichting
De Stem van Pater Pio, een Italiaanse
pater Kapucijn. Hij overleed in 1968,
en werd in 2002 heilig verklaard. We
geven een tweemaandelijks tijdschrift
uit, 28 bladzijden in full color voor €
15,00 per jaar. Ik doe de coördinatie
en verzorg de abonnementenadministratie.
Hebben we nog aan sport gedaan? Jazeker. Mijn vrouw en ik hebben vele
jaren aan de fijne sport ballroom- en
Latin American-dansen gedaan. Is dat
dan een sport? Tuurlijk, als je het op
topklasse niveau beoefent, zelfs een
topsport. Acht jaar geleden moesten
we helaas stoppen, wegens voetproblemen; sindsdien loop ik op steunzolen, dat gaat uitstekend.
Al met al, aan tijdinvulling geen gebrek! Ik hoop nog veel voor parochie
De Goede Herder te mogen en te
kunnen doen.’

Louise Rietman actief voor Radio Schiedam

Radio Schiedam
is elke zondag,
behalve in juli en
augustus te beluisteren via 95.8 FM
in de ether, 93.1
op de kabel en via
Caiway 869.
Vrijwilligers, vooral
op het gebied van
techniek en muziek, zijn welkom.
Meer informatie:
Lidwien Meijer
(coördinatiegroep)
lidwien.meijer@
kpnmail.nl.

‘Ik ben benieuwd hoeveel
mensen er luisteren’
Elke zondagochtend kunnen Schiedammers
afstemmen op het programma Geloven in
Schiedam. Louise Rietman is een van de drie
presentatoren.
door Lidwien Meijer

A

l twee jaar geleden bood Radio
Schiedam aan de kerken van de
stad een uur zendtijd aan: zondagmorgen van 8 tot 9 uur. Dat
werd vanaf januari het programma
Geloven in Schiedam.
Louise Rietman vertelt.
‘Als lid van de pastoraatsgroep van de
Jacobus-Martinuskerk heb ik oecumene in mijn portefeuille. Zodoende
ga ik ook naar de vergaderingen van
de Raad van Kerken. Dominee Marjolijn Russchen en mevrouw Hylkje
Steensma kwamen in een vergadering vertellen wat het radioprogramma zou inhouden. Dat deden ze zo
enthousiast dat ik er zin in kreeg.
Voorlezen uit de kinderbijbel leek me
wel wat om te doen in de uitzendingen, maar daar hadden ze al iemand
voor gevonden. Marjolijn vroeg of ik
niet wilde presenteren; zij dacht dat
ik daar wel geschikt voor was. Ik ben
bij een proefuitzending in de studio
geweest en meteen leek het me erg
leuk.’

Gezellige mensen
Louise is één van de drie presentatoren. Eén keer per maand praat ze de
rubrieken aan elkaar. ‘Ieder uitzending ziet er ongeveer hetzelfde uit:

er is een liedje en een bijbelverhaal
voor de kinderen, een overdenking
door een pastor, een interview en de
agenda voor de komende week. We
hebben een muziekgroep die altijd
probeert om de muziek tussen al deze
vaste onderdelen aan te laten sluiten
op de onderwerpen in de uitzending
en dat lukt ze altijd heel goed, vind
ik.’

Een mooi element vindt Louise de
contacten die ze hierdoor krijgt. ‘De
groep vrijwilligers komt uit verschillende kerken en via de uitzendingen
en vergaderingen leer ik mensen kennen die ik in de Jacobuskerk of binnen De Goede Herderparochie niet
zou zien. En daar zijn hele gezellige

mensen bij! Ik vind het leuk om samen met anderen op deze manier
met geloven bezig te zijn.’

Vroeg op!
‘Maar het valt niet altijd mee’, merkt
Louise ook op. ‘Het is op de zondagen dat ik een uitzending heb altijd
weer lastig om uit bed te komen. Ik
haal als presentator om kwart over 7
‘s morgens de sleutel van de studio op
en om half 8 ben ik dan samen met
de technicus al bezig om alles voor te
bereiden. Mijn wekker gaat op zo’n
dag dus om 6 uur en dat is vroeger
dan op één van mijn werkdagen!
Wat ik ook lastig vind, is dat je niet
weet of je luisteraars hebt! Ik heb wel
familie en vrienden die speciaal luisteren als ik moet presenteren, maar ik
ben wel erg benieuwd hoeveel mensen er nog meer luisteren.’
Er gaat ook wel eens wat mis, en dat
is heel spannend. ‘Ik heb een keer
een uitzending gehad waarbij de apparatuur ons zo in de steek liet, dat
de overdenking en het interview en
het kinderverhaal helemaal niet doorkwamen. Daar kreeg ik het wel flink
benauwd door.’ We konden niets anders doen, dan het uur maar vullen
met muziek.
magazine van parochie de goede herder
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VELE WEGEN NAAR DE KERN OVERZICHT AANBOD GELOOFSVERDIEPING SEIZOEN 2013 – 2014
Overzicht van het aanbod
geloofsverdieping seizoen 2013 –
2014. Op deze pagina vindt u het
geactualiseerde overzicht van de

diverse activiteiten die dit seizoen
nog worden georganiseerd. Zo
kunt u nu al uw keuze maken
en de diverse data in uw agenda

reserveren. In elke uitgave van Kerk
aan de Waterweg worden de actuele
activiteiten in die periode uitgebreid
toegelicht.

Pastor Avin Kunnekkadan, pater van de congregatie van
het Goddelijke Woord, zal ons deze dag meer vertellen
over het klooster en de orde. Het programma voor deze
dag is nog niet helemaal bekend, maar ongetwijfeld zal
het een boeiende dag worden. Het is de bedoeling dat we
per bus naar Steyl gaan. Over vervoer hoeft u zich dus
geen zorgen te maken.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Let u vooral op verdere berichtgeving via de web-site, of via de locale weekinformatiebulletins. Wilt u deze mooie reis niet missen,
meldt u zich dan snel aan via ons e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, want: vol is vol!

Bezoek aan het klooster in Steyl
Zaterdag 21 juni gaan we naar het klooster in Steyl.
Sint Michael in Steyl is het moederhuis van de SVD, Congregatie van het Goddelijke Woord. De heilige Arnold
Janssen startte hier in 1875 een wereldwijde missionaire
beweging. Vele duizenden mannen en vrouwen vertrokken vanuit Steyl naar alle werelddelen. De kloostergebouwen met hun kerken en tuinen zijn de getuigen van deze
bijzondere geschiedenis en traditie.
De tuinen, de Maasoever en de gebedsplekken nodigen
uit tot verstilling en bezinning. In de benedenkerk bevindt
zich het graf van de hl. Arnold Janssen.
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Wandelen langs heilige plaatsen
Bij het doornemen van het aanbod Geloofsverdieping
2013-2014 viel mijn oog op de aankondiging van de eendaagse pelgrimstocht van Geervliet naar Den Briel.
Dit riep dierbare jeugdherinneringen bij mij op.
Naast een dagje naar het strand van Hoek van Holland,
vormde in de jaren vijftig van de vorige eeuw, de jaarlijkse
bedevaart naar Den Briel op een zondag in juli wel zo
ongeveer het hoogtepunt van de zomervakantie. Het was
echt een dagje uit in parochieverband.
Vanuit Maassluis eerst met de veerpont naar Rozenburg,
dan te voet, met de fiets of met de bus over het eiland Rozenburg en daarna de oversteek over de Oude Maas met
een kabelpontje. Door de binnenstad van Den Briel ging
het dan richting de buiten de stad gelegen kerk van de
Martelaren van Gorcum. Daar aangekomen ging je eerst
naar de plechtige hoogmis. Dat duurde wel even en als
kind had je ondertussen ruim de tijd om de beelden van
de 19 martelaren, bevestigd aan de pilaren van de kerk,
goed in je op te nemen.
Dan was het tijd voor de koffie en het eten van een boterham in café De Twee Getuigen.
In het begin van de middag werd de kruisweg gebeden in
de omgang achter de kerk gevolgd door enige vrije tijd.
De bedevaart werd afgesloten met een plechtig lof waarna
je moe maar voldaan huiswaarts keerde.
Met deze herinneringen in het achterhoofd besloot ik zo’n
kleine 60 jaar later deel te nemen aan deze voettocht naar
Den Briel.

ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

Doornse levenskunst

Donderdagmiddag 12 juni 14.00 – 15.30 uur

St. Jan de Doper-Visitatie

Franciscus, leven en denken
van Jorge Bergoglio

Donderdagavond5 juni,
inloop vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur

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

Bezoek aan het klooster in Steyl

Zaterdag 21 juni
Daarna ging de tocht verder langs de oever van het
Brielse Meer waar we in een aan het water gelegen restaurant de lunch gebruikten.

Paus Franciscus op de Wereldjongerendagen in Rio

Op de laatste zaterdag van maart verzamelden de zes
deelnemers aan de tocht zich om 9.00 uur in de hal van
het station Schiedam-Centrum.
Na een snelle metrorit naar Spijkenisse en een even
snelle overstap op de bus richting Hellevoetsluis, stonden we in no time in Geervliet.
Onze reisleider, Jos van Rutten, had de route tevoren al verkend en op grond van die ervaring een prima beschrijving
van de wandeling gemaakt.
In het schilderachtige dorpje Geervliet nodigde de openstaande deuren van de historische kerk uit tot een bezoek.
Binnen werden we feestelijk verwelkomd door de klanken
van een zich op de zondagse dienst voorbereidende organist.
Na een korte bezichtiging van de kerk vervolgden we
onze weg door het dorp richting Heenvliet met aan onze
linkerhand uitzicht op het weidse polderlandschap van
Voorne-Putten en rechts de industriële bedrijvigheid
van het eiland Rozenburg.
In Heenvliet aangekomen maakten we eerst een rondje
langs de belangrijkste bezienswaardigheden om vervolgens neer te strijken op de zonnige kade van het voormalige dorpshaventje voor een koffiestop.
Een waarschijnlijk bijklussende bouwvakker die even
verderop aan het werk was, sloeg dit tafereel met een
ietwat afgunstige blik gade en verzuchtte tegen zijn
maat: ‘hadden we maar een vak moeten leren’.
Via een dijk vervolgden we onze weg richting Zwartewaal.

Na deze onderbreking zetten we, steeds met het Brielse
Meer aan onze rechterhand, koers richting Den Briel,
dat al van verre herkenbaar is aan de stompe toren van
de Sint Catharijnekerk.
In de stad aangekomen is er nog net even tijd om een
ijsje te eten en een snelle blik te werpen in de parochiekerk aan de Nobelstraat, want de rondleiding door de
bedevaartkerk wacht.
Hoewel enige tijd geleden gerestaureerd, ziet de bedevaartskerk er nog vrijwel hetzelfde uit als in mijn herinnering, compleet met de beelden van de 19 martelaren
aan de pilaren.
Ook de omgang achter de kerk, de visvijver van het voormalige klooster en de fundamenten van de turfschuur
omsluitend, waar de 19 martelaren zijn opgehangen,
ziet er na de restauratie weer uit als vanouds.
Dat zou de indruk kunnen wekken alsof de tijd heeft
stilgestaan.
Uit het verdwijnen van café De Twee Getuigen, dat drie
jaar geleden door brand is verwoest, en aan de oprukkende bebouwing in het gebied rondom de kerk is echter duidelijk te zien dat dit beslist niet het geval is.
Na de rondleiding door de kerk en de omgang kregen
we koffie aangeboden in de kamer waar de beheercommissie van de kerk gewoonlijk vergadert, een deel van
de kerk waar je tijdens een bedevaart gewoonlijk niet
komt.
Een gelovige ervaring rijker keerden we vervolgens met
bus en metro huiswaarts.
Deze pelgrimstocht vormde voor mij een soort verbinding tussen verleden en heden.
Het voordeel van een wandeltocht is bovendien dat je al
snel met elkaar in gesprek raakt, waardoor je, als parochianen uit verschillende deelgemeenschappen, elkaar
ook beter leert kennen.
Koos Vaissier
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Restauratie houten sculptuur

“Onze Lieve Vrouw”
door Marjan de Block, Art Conservation

A

rt Conservation Europe werd
in 2013 gevraagd om voor de
Liduina basiliek te Schiedam een beschilderd houten
sculptuur te restaureren. Er was
in het verleden al eens een icoon
gerestaureerd voor de Liduina basiliek, dus de parochie “de Goede
Herder” was op de hoogte van de
kwaliteiten van Art Conservation
en zijn restauratoren met hun
verschillende disciplines zoals:
papier-, steen-, schilderijenrestauratie, etc. Art Conservation
werkt al bijna 25 jaar voor de erfgoedsector en particulieren en
heeft zodoende een behoorlijke
ervaring opgebouwd.

De restauratie
Het beeld is gesneden uit lindenhout met een polychromie van
olieverf dewelke is aangebracht
op een witte krijt grondering.
Sommige delen zijn verguld met
bladgoud, terwijl andere met
brons verf zijn gekleurd.
In het object was actieve houtworm geconstateerd door John
Havermans - één van parochianen - waardoor het beeld een bestrijdingsmethode heeft ondergegaan door middel van invriezen.
In het hout van het beeld waren
tientallen uitvlieggaatjes aanwezig, vooral in de sokkel en aan de
onderkant van het beeld.
Op een aantal posities was de verf
afgeschilferd wat er een licht verfverlies tot gevolg had. Op diverse
plaatsen waren er oude reparaties
en oude retouches zichtbaar.
Op het oppervlak bevond zich een
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dikke laag stof, vuil (roet van de
kaarsen) en druppels van kaarswas.
Tijdens de laatste behandeling
waren de beschadigingen gewoon overschilderd, zonder dat
het beeld eerst schoongemaakt
werd. De rechter pink van Maria
is in het verleden opnieuw uitgesneden en geverfd met een donkerbruine verf, die dezelfde tint
had als het vuil op de rest van de
hand.
De spinnenwebben en het grove vuil zijn verwijderd met een
zachte kwast en een stofzuiger.
De losse verf is vastgezet met
een aangepaste lijm. De stof op
het oppervlak is verwijderd met
smoke sponge. Het hout van de
sokkel en de onderkant van het
beeld zijn geïmpregneerd om het
aangetaste hout te verstevigen.

Tijdens het verwijderen van het vuil

Tijdens restauratie worden de uitvlieggaatjes gevuld

Na de reiniging zijn de oude overschilderingen tevoorschijn gekomen als donkere storende vlekken, wat ons noodzaakte deze te
verwijderen. De rechter donkerbruine pink van Maria bijvoorbeeld stond in groot contrast tot
de rest van haar hand.
De uitvlieggaatjes van de houtworm en de lacunes zijn opgevuld. Alle beschadigingen zijn
geretoucheerd en de bruine
zijkanten van de sokkel zijn opnieuw geverfd.
Tenslotte is het beeld gevernist
met een beschermlaag van damar
vernis.

Onze Lieve Vrouw tijdens

Onze Lieve Vrouw na

behandeling

behandeling

Art Conservation is een bedrijf dat ook regelmatig
open dagen organiseert voor de geïnteresseerde.
Ook dit jaar worden deze dagen weer gehouden!
Iedereen is welkom op volgende zaterdagen van
10.00 - 14.00 uur; 5 juli, 20 september en 22 november

Koninklijke onderscheidingen in Maassluis
door Anke Mureau fotografie Karel Zwaard, Emilio Troncoso

V

rijdag 25 april is een zonovergoten dag in Maassluis. Ongeveer
duizend genodigden komen
samen in de Groote Kerk. Het
is tien uur in de ochtend en burgemeester Koos Karssen gaat op deze
prachtige historische locatie 20 mensen koninklijk onderscheiden.
We luisteren van begin tot eind geboeid naar wat de burgemeester vertelt over onze stadsgenoten. Het zijn
prachtige staten van dienst die langs
komen. Het valt ons op dat bij velen
vrijwilligerswerk in één van de kerken
in Maassluis onderdeel is van datgene
waarvoor zij onderscheiden worden.
Trots zijn we als twee mensen uit
onze deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus naar voren geroepen
worden. Het zijn Cock Paalvast en
Ria Sosef-Vijverberg.
De burgemeester meldt kort samengevat over Cock Paalvast: hij is sinds
1977 eigenaar/ondernemer van het
familiebedrijf Volta-Electra aan de
Noordvliet te Maassluis. In deze lange
periode heeft hij zich vanuit verschillende functies zeer actief ingezet voor
de ondernemers in Maassluis.
Van 1976 tot 2005 was hij lid van
het kerkbestuur en van verschillende
commissies, waaronder de technische
commissie en de stuurgroep nieuwbouw. Sinds 2005 is hij lid van de commissie beheer van het kerkgebouw en
alarmcontactpersoon. In zijn periode
als lid van het kerkbestuur was de heer
Paalvast tevens lid van de commissie
voor het beheer van de begraafplaats
Sint Barbara; na 2005 is hij tot heden
actief gebleven bij het beheer van het
kerkhof. In de periode sinds 2001 is
hij onder meer koster van het kerkgebouw, wijkcontactpersoon, uitvoerder
van de Actie Kerkbalans en bezor-

ger van het parochieblad AProPos.
We zien Cock Paalvast samen met zijn
vrouw Marianne en enkele kleinkinderen naar voren komen. Glunderend
en geëmotioneerd hoort hij de loftuitingen van de burgemeester aan. Die
veronderstelt dat Cock weinig thuis is
en zegt dat Marianne ook altijd heel
druk is; onder anderen voor de parochie weten wij. Zij krijgt een prachtige bos bloemen en de opdracht mee
te genieten.
Cock Paalvast is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Kort samengevat vertelt de burgemeester over Ria Sosef: ze is sinds
1974 zeer actief binnen de parochie.
Sinds 1975 is zij lid (geweest) van
tal van commissies. Deze commissies verzorgen taken voor het beheer
van de kerk, de diaconale zorg en de

ondersteuning bij de kerkdiensten.
Van 1978 tot 2009 was zij zeer actief betrokken bij de voorbereiding
en de viering van de mis en was zij
een belangrijke steun van de pastor.
Sinds 2000 is zij zeer actief voor
de vastenacties van de parochie.
Mevrouw Sosef heeft veel steun gegeven, onder anderen in de vorm van mantelzorg, aan parochianen die in (persoonlijke) problemen waren geraakt.
Sinds 2004 is mevrouw Sosef actief
voor de parochie van Monteiro en de
parochie van Campina Grande in Brazilië. Zij heeft de pastores van deze
parochie meerdere malen bij haar
thuis ontvangen om Nederland te leren kennen. Zij heeft in Nederland de
nodige fondsen geworven waardoor in
Monteiro een kapel/gemeenschapshuis kon worden gebouwd. Momenteel werkt zij aan de fondsenwerving
voor een gebouw/gemeenschapshuis
in Campina Grande.
Prachtig om te zien hoe Ria die altijd
voor iedereen aandacht heeft, nu zelf
in het zonnetje staat. Ad, de trotse
echtgenoot van Ria, krijgt bloemen
aangereikt. Ook hem vraagt de burgemeester toch vooral mee te genieten.
Ria Sosef-Vijverberg is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In Schiedam werden ook twee parochianen met een grote inzet voor de
katholieke kerkgemeenschap onderscheiden. Ook op 25 april kregen Jan
Kuijs en Louis van Poppel door burgemeester Lamers een onderscheiding
opgespeld.
Jan Kuijs vanwege zijn inzet voor onder meer de restauratie van de Jacobuskerk en ook voor de Rotterdamse
kathedraal; Louis van Poppel zette
zich jarenlang in voor de Liduinabasiliek en de Heilig Hartparochie.
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Van uw parochiebestuur

Werken aan

verbindingen
door Wim van der Steen, secretaris

G

De vraag
of Nederland
zonder Europa
kan, is een
vraag zonder
antwoord

een opsomming van bestuursbesluiten, maar enkele gedachten over wat er
speelt in en rond het bestuur. Om u te
vertellen wat er bij komt kijken om de
parochie een echte parochie te laten zijn.
Om de Europese verkiezingen, gehouden op 22
mei jongstleden, voor de kiezer nog wat spannend te maken, is druk gesproken over het nut
van Europa voor Nederland. Er waren en zijn
partijen die voor uittreding van Nederland uit
de Europese Unie zijn, er waren en zijn partijen die voorstander zijn van een krachtig Europa
met een mooie rol voor Nederland daarin.
Vraag is in hoeverre het verstandig is om
je op een eiland te wensen. De mens wordt
natuurlijk niet graag in zijn autonomie beperkt. In de wereld om ons heen zijn er tal
van verbindingen die enerzijds als knellend
ervaren kunnen worden. Anderzijds kunnen
deze ook als waardevol en zinvol gezien en
ingevuld worden.
Om het naar de parochie te trekken: een van de
grootste gewenningsprocessen vanaf het moment van fusie van de zes Waterwegparochies
tot parochie De Goede Herder is geweest de
veranderde hiërarchie. Parochiebesturen zijn
beheercommissies geworden, pastoraatsgroepen zijn lokale pastoraatsgroepen geworden.
De uiteindelijke verantwoording is komen te
liggen bij het pastoraal team en het parochiebestuur. Dat vroeg en vraagt gewenning. Dat
gaf en geeft nadelen; lijnen, bijvoorbeeld, zijn
langer geworden. Het geeft echter ook voordelen. Zorgen, bijvoorbeeld, zijn gedeelde zorgen geworden, we kunnen leren van elkaars
inspiratie en “good practices”.
Als parochie maken we deel uit van het bisdom Rotterdam. Voor pastoraal team en pa-
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rochiebestuur heeft dit deel uitmaken van
het grotere geheel eveneens nadelen - maar
ook voordelen. Net als de leden van het pastoraal team hebben ook de leden van het parochiebestuur gehoorzaamheid beloofd aan
de bisschop. Dat beperkt het parochiebestuur
in haar vrijheid van doen en laten. Met een
deel van de kerkbijdragen dragen we bij aan
de kosten van het bisdom, de kerkprovincie
Nederland en de Wereldkerk. Soms moeten
we ons neerleggen bij besluiten vanuit het
bisdom.
Het onderdeel zijn van het bisdom geeft echter ook ondersteuning, inspiratie en richting.
Recente voorbeelden? Het bisdom heeft actief en inspirerend meegedacht in de opzet
van ons project “Kerkopbouw”, heeft naar
personele mogelijkheden gezocht (en gevonden in de persoon van Mirjam Heikens) om
het project uit te kunnen voeren, heeft in de
schaarste van priesters en pastoraal werkenden toch de vervanging van Coert Biesjot kunnen realiseren.
De vraag of Nederland zonder Europa kan,
is een vraag zonder antwoord. Naast elk genoemd nadeel staat een voordeel. Vraag of we
binnen de parochie zonder elkaar kunnen en
of de parochie zonder het grotere verband van
bisdom, kerkprovincie en wereldkerk kan, is
net zo’n vraag zonder antwoord. Veel interessanter is het antwoord op de vraag hoe we met
respect voor elkaars eigenheid en competentie, zo goed en zinvol mogelijk invulling kunnen geven aan de verbindingen die we met
elkaar hebben.
Dat is in elk geval voor uw parochiebestuur de
constante uitdaging waar we voor staan - en
die we telkens weer graag aan gaan!

In je fantasie is alles mogelijk…
Veel mensen trekken er in
de komende maanden op
uit. Maar wat te doen als
je ziek bent? Stichting De
Regenboogboom helpt zieke
kinderen bij een droomreis in
de fantasie. De redactie vroeg
de stichting om een impressie.
door Linda van der Kwast, coördinator communicatie
De Regenboogboom

Z

e is elf jaar en heeft
een verschrikkelijke huidziekte.
Haar hele huid is
één grote blaar en haar
handen en voeten zijn al
zo goed als verdwenen.
Als wij langskomen bij
haar in het ziekenhuis
komt ze net uit bad en
wordt ze door haar vader en een verpleegkundige met veel liefde
en zorg afgedroogd en ingezalfd. Vanwege
privacy moeten we achter een scherm blijven
en liedjes voor haar zingen. We weten dat het
om een Turks meisje gaat. Haar vijftienjarige
nichtje is er ook bij.
We beginnen met een rustig liedje over mooie
plekjes in het Regenboogbos. Binnen enkele
minuten zijn we op een prachtig strand in Turkije. De hele familie is erbij op het strand. Het
meisje zelf houdt enorm van zwemmen en ze
staat al tot haar middel in de zee, die heerlijk
warm is. De zon schijnt en daar komt ineens
een dolfijn aan zwemmen. Ze mag mee. Met
de dolfijn zwemt ze onder water en springt ze
boven het water uit. Ze heeft haar blauwe lievelingszwempak aan. Haar nichtje mag mee
op een andere dolfijn. Ze genieten. ‘Je mag
wel even kijken hoor’, zegt papa terwijl hij het

U kunt ons
vinden op www.
regenboogboom.
nl en op Facebook,
Twitter en Pinterest
(zoekt u op
regenboogboom).
Wij zijn erg blij
als u ons werk
wilt steunen.
Donaties zijn
welkom op NL07.
INGB.0004.4885.69

scherm opzij schuift. We zijn nog steeds aan
het zwemmen met de dolfijnen en als ik opkijk, kijk ik in twee prachtige stralende ogen.
Ik kijk in de ogen van een prachtige prinses,
niet van een doodziek meisje.
Kinderen die te maken krijgen met ziekte,
een trauma of een handicap raken hun gevoel van basisveiligheid kwijt. Met een echte
Regenboogboom vol kristallen nemen wij de
kinderen mee op een droomreis in hun eigen fantasie. In het Regenboogbos worden de
problemen van alledag even achtergelaten in
de gewone wereld. Er komt ruimte voor een
plek waar jij jezelf kunt zijn en je niet hoeft
te vechten tegen angst, pijn en verdriet. Weet
een kind eenmaal de weg te vinden naar het
Regenboogbos, kan het dat later zelf weer oproepen in situaties waar dat nodig is.
Sinds 1992 helpt Stichting de Regenboogboom
kinderen hun kracht terug te vinden. Inmiddels komen we in 18 ziekenhuizen, in Blijfvan-mijn-Lijfhuizen, bij gezinnen thuis en op
scholen. Helaas zijn er veel meer kinderen
die te maken krijgen met lastige situaties als
pesten, echtscheiding, ziekte of een trauma.
Al deze kinderen verdienen het herinnerd te
worden dat ze van binnen gewoon groot, sterk
en bijzonder zijn.
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ebben we in Nederland de gewoonte om voor Palmpasen
Palmpaasstokken te versieren,
in Polen is er de traditie om op
Stille Zaterdag mandjes, gevuld met
etenswaren als brood, worst, eieren
en zout, te laten zegenen. Dit voedsel wordt dan met Pasen gedeeld en
gegeten. Deze traditie is verbonden
met het woord van de apostel Paulus:
“Als jullie eten of drinken, of wat dan
ook doen, doe alles ter ere van God”
(1 Kor. 10, 31).
Toen bij het Palmpaasstokken maken wat ouders van Poolse afkomst
hadden aangegeven, hun paasmandjestraditie ook graag in de basliek te
willen voortzetten, werd de mogelijkheid gevonden hiervoor ruimte te geven. En zo kwamen op Stille Zaterdag
ruim 80 mensen, volwassenen en
kinderen, met hun versierde en gevulde mandjes naar de basiliek. Deze
werden aan de voet van het altaar gezet, waarna men in de banken ging
zitten. Vervolgens heette pastor Duynstee iedereen welkom. Daarna sprak
hij een gebed uit over het brood, het
vlees en de eieren. De traditie geeft
hieraan de volgende betekenis: het
brood als herinnering aan het brood
waarmee God zijn volk in de woestijn
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Paasmandjes zegenen in
de Liduinabasiliek
tekst en fotografie Gerarda Havermans

voedde, het vlees als herinnering aan
het Paaslam en het ei als teken van
nieuw leven.
Nadat de zegen over de mandjes was
uitgesproken en we met elkaar hadden gebeden was het alweer afgelo-

pen. Iedereen nam zijn mandje mee
naar huis, blij dat deze traditie nu ook
in Schiedam gestalte had gekregen.
Het was een korte, maar hartverwarmende plechtigheid, die een mooie
opmaat voor Pasen vormde.

Parochie-mozaïek
Paasfeest Sterrenschool
Maassluis
Op donderdag 17 april hebben de kinderen van de
Kardinaal Alfrinkschool en
de Christelijke kinderopvang TikTak gezamenlijk het
Paasfeest gevierd. Vroeg in
de ochtend kwamen de kinderen de school binnen met
een heerlijk paasontbijt voor
een ander kind uit de groep.
Tijdens het eten luisterden
ze naar het Paasverhaal en
ondertussen smulden ze van
hun ontbijt. Daarna vertrok
de hele school in een lange
stoet naar de Andreas- Petrus en Pauluskerk.
De dienst in de kerk stond in
het teken van “houvast”. Voorganger Koos Vaissier opende
de dienst met een korte uitleg
over het Paasfeest en het begin van het nieuwe leven. Hij
hing als symbool een kruis
in de paastak. Er werden tijdens de dienst verschillende
liedjes gezongen over houvast. Na ieder verhaal, lied
of gedicht werd er een symbool in de paastak gehangen.
Pastoor Avin nam ons aan het
eind van de dienst mee in een
Paasgebed.
Marianne Paalvast had als
symbool een hart voor in de
paastak en aan het eind van
de dienst kreeg ieder kind
een snoephartje mee. Het
was een geslaagd feest!

Colette de Munnik

Graf pastoor Hermus opgeknapt
In november 1995 overleed de bouwpastoor van de Pax Christikerk, pastoor Hermus. De geloofsgemeenschap gaf hem een laatste rustplaats op
het Rooms Katholieke gedeelte van begraafplaats Holy.
Enige tijd geleden werd
de beheercommissie geattendeerd op de staat
van onderhoud van het
graf. Er mankeerde nogal wat aan. Daarom werd
besloten om het graf een
beter aanzicht te geven.
Met toestemming van
het parochiebestuur staken een paar parochianen de handen uit de mouwen. Het graf werd mooi opgeknapt, zoals op
bijgaande foto te zien is. Het was goed om dit zo samen te doen. Ook
werd de grafhuur met tien jaar verlengd.
Wij bidden dat pastoor Hermus in vrede mag rusten.

Reünie “Akkoord”
Herinneringen ophalend tijdens de
koffie bracht ons op
het idee om jongerenkoor “Akkoord”
nog eenmaal te herenigen en een zondagsviering te laten
verzorgen in het jaar van 400 jaar Maassluis.
We hebben al een flink aantal namen uit ons geheugen geperst maar mogelijk
missen we er toch een aantal.
Ben je zelf actief geweest bij “Akkoord” en vind je het leuk om naar de reünie
te komen, geef dan even een berichtje op: jk.akkoord@gmail.com, speciaal
voor de reünie aangemaakt.
Als je wilt helpen met de voorbereidingen, laat dit dan ook even weten via de
mail.
In overleg met het pastoraal team mogen we de viering van 26 oktober 2014
verzorgen, na afloop van de viering is er koffie en kunnen we met elkaar een
lunch gebruiken.
Op de website van de Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus Maassluis,
www.appp.nl, vind je binnenkort meer informatie. Jij komt toch ook?
We wachten in spanning jullie reactie af; Quirien, Patrick, Enid, Janny en
Peter.
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Parochiebestuurder Charles Duynstee

Ruimte om zelf te denken
Om de samenwerking in onze kerkgemeenschap te
versterken, presenteren de parochiebestuurders zich in
een serie artikelen. Hier: Charles Duynstee, als pastoor
van de parochie automatisch voorzitter van het bestuur.
door Ted Konings

C

harles Duynstee maakte in
januari 2010 zijn entree als
“moderator van de parochiein-oprichting”. Het was ten
dele een hernieuwde komst naar
het Waterweg-gebied, want Charles
werkte eind jaren ‘90 al als pastor in
Vlaardingen.
Vele parochianen hebben Charles de
afgelopen vier jaar leren kennen als
een man die graag lacht – dat gebeurt
bij hem meestal gniffelend – wars
is van opsmuk en overdreven eerbied voor meneer pastoor, die zoekt
naar de consensus onder mensen,
maar zich ook sterk maakt voor de
pastors in “zijn” team. Zijn komst
en aanstelling als moderator betekende immers direct de doorvoering
van een pastorale werkwijze in een

team, met pastors die werken in een
combinatie van taken en gebieden.
Want anderhalf jaar na zijn komst, op
1 juli 2011, gingen de zes voormalige
parochies van het Waterweg-gebied
samen in de nieuwe parochie De
Goede Herder. Charles beziet dat samengaan als een hoogtepunt van de
afgelopen jaren. De nieuwe parochie
wordt sindsdien pastoraal geleid door
een pastoraal team, van eerst vier,
nu vijf pastors, priesters en pastoraal
werkers. Dit in samenwerking met de
vrijwilligers in de pastoraatsgroepen,
en - wat meer op afstand, de beheercommissies en het parochiebestuur.
In die structuur hebben de pastors
zowel een deelgemeenschap waarvoor
ze zich bijzonder inzetten, als dat ze
spil zijn in de coördinatie van tenmin-

Kindernevendiensten in de basiliek

Voor wie steek jij een lichtje aan?

I

n de basiliek worden elke twee
weken kindernevendiensten gehouden. In de Veertigdagentijd en
de Advent zelfs iedere zondag. Een
werkgroepje van vier vrijwilligers
staan voor de kinderen paraat.
Gerarda Havermans, lid van de pastoraatsgroep met als taakveld jeugd, en
tevens lid van de werkgroep, vertelt

hierover: ‘Wij vinden het belangrijk
om uitnodigend te zijn voor gezinnen
met kinderen. En niet alleen rond
de “sterke tijden” en bijzondere vieringen, maar ook in de tijd door het
jaar. Daarbij realiseren we ons dat de
Latijnse Mis die in de basiliek wordt
gevierd, niet zo toegankelijk is voor
kinderen. Om dit te ondervangen,
beschikken we over een zelf ontwik-

ste één pastorale taak (zoals diaconie,
of catechese) in de hele parochie.
Charles staat in zijn team borg voor
het persoonlijk welbevinden van zijn
mede-teamleden, maar ook voor een
zakelijke aanpak. De bomen groeien
niet meer tot in de hemel, tenminste,
op veel praktische en zakelijke punten. Een pastor kan zich niet te veel
inzetten voor één deelgemeenschap
- want er zijn er meer die op zijn inspanningen rekenen; een pastor moet
zijn of haar deel doen in het totaal aan
taken in de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld het voorgaan in uitvaarten.

Maastricht
De achtergrond van Charles is bij
velen in de parochie ondertussen
bekend: van 14 september 1958, te

kelde “eucharistiewijzer”, met de
Latijnse en Nederlandse misteksten
naast elkaar. Voor jongere kinderen
is er het boekje “Ik vier de Mis mee”,
van uitgeverij Adveniat. Zo kunnen
ze de Heilige Mis op hun eigen niveau volgen.
Waarom dan ook nog de kindernevendienst?
We willen kinderen méér bieden. Wat
we willen bereiken is dat de kinderen
een fijn half uurtje hebben, waarin
ze een beetje vertrouwd raken met
de verhalen van het Evangelie en iets

Maastricht, waar zijn moeder nog
immer woont en waar hij graag naartoe gaat. Ook al roept zijn pastorale
keuze hem meer naar andere delen
van het land, bijvoorbeeld het onze,
omdat Charles een voorliefde heeft
voor werken “tussen het beton”, in
een stedelijke omgeving. Economiestudent, met goed resultaat, te Rotterdam. Maar de wereld van groeiuitgedrukt-in-geld gaf hem niet alles
waarnaar zijn hart begeerde, waarna
hij besloot een theologiestudie op te
pakken. Het ging niet zonder slag of
stoot, maar in 1996 vond het proces
van toegroeien naar een roeping, zijn
conclusie in een priesterwijding.
Nu dus vier jaar in De Goede Herder.
En in het bestuur van die gemeenschap, waar Charles zich thuis voelt.
Dankbaarheid en hooggespannen verwachtingen heeft hij van het project
Kerkopbouw, waarover u kon lezen in
het voorjaarsnummer van KadW. Er
moet iets gebeuren, weet Charles, om
de rooms-katholieke kerk toekomstbestendig te maken. ‘We moeten blijven
zoeken naar de nieuwe generatie.’
Vandaar dat Charles zich inzette voor
het bij elkaar brengen van jongeren en
jonge gezinnen; van het kerkopbouwproject verwacht hij hetzelfde. Meer
jonge mensen laten zien wat er te
doen is in de kerkgemeenschap en de
waarde daarvan laten inzien; de kerk

meekrijgen van de waarden die uit die
verhalen spreken. Ze moeten zich
ook vrij leren voelen om de dingen
te zeggen en te vragen die hen bezighouden.
Bovenal willen we dat ze Jezus leren
kennen als een vriend, die er altijd
voor hen is. En dat bereik je volgens
ons alleen, als je dit met regelmaat
doet.’
Wat doen jullie in zo’n kindernevendienst?
‘Tijdens de kindernevendienst lezen
we met de kinderen het zondagse-

een plek verschaffen in de samenleving, zoals staat te gebeuren met de
Liduinaweek en het vastenproject. ‘Ik
ben hier om met zoveel mogelijk mensen het evangelie te delen.’
Natuurlijk gaat dat met kleine stapjes,
zegt hij. ‘Het proces is belangrijker dan
het eindresultaat.’ Het gaat erom dat
je met elkaar in gesprek komt, dat de
kerkgemeenschap zich open stelt naar
de omgeving. ‘De beweging is belangrijk. We moeten ons geloof overdragen aan een volgende generatie.’ Blij is
Charles daarom met het contact dat hij
heeft opgebouwd op de St.Jansschool.
‘Zodoende vroeg de school ons “willen jullie niet een spreekuur houden

Voor mij is kunst een
van de wegen om tot
geloof te komen
over de doop en de eerste communie?”
Sindsdien komt ook het gesprek over
identiteit op de school op gang.’

Europa
Zijn er ook zaken die Charles teleur
hebben gesteld? Poeh, tuurlijk gaan zaken wel eens anders dan je hoopt. Maar
wat hem, als geestelijk leidsman en als
econoom dezer dagen dwarszit, is het
materialisme in Nederland. ‘En onze
omgang met Europa, een verschrik-

vangelie, we bidden met elkaar, en
we doen een leuke verwerking, in
de vorm van een spel of een knutselwerkje. Ook praten we met elkaar
over het evangelieverhaal.
Voor zover dat mogelijk is, proberen
we de verhalen op een aantal opeenvolgende zondagen te koppelen aan
een thema. In de afgelopen Advent
bijvoorbeeld hebben wij gewerkt
rond het thema Licht; we hebben samen kaarsen versierd, en we hebben
gepraat over dingen als: hoe kun jij
een lichtje zijn voor een ander, en:
voor wie steek jij een lichtje aan. De

king.’ Veel mensen missen de essentie.
‘We zien de EU vooral als een economisch iets. Maar de vraag is: waarom
doen we de dingen samen? Het blijkt
vaak te ingewikkeld om echt de diepere
waarden te zien die ons binden.’
In die zin verkeren Europa en de kerk
eigenlijk een in vergelijkbare positie.
En Charles weet van zichzelf dat hij de
puzzel niet hemelbestormend oplost.
‘Kleine stapjes’, is ook hier het devies.
Nu dan, als laatste iets moois... ‘Kunst.
Bijvoorbeeld tijdens de trip met vijftien
parochianen naar Boijmans, in oktober. ‘Voor mij is kunst een van de wegen om tot geloof te komen. Zowel de
Middeleeuwse als de moderne kunst.
Dat geeft mij vitaminen. Ook weer als
middel om bij die diepere waarden uit
te komen. Zonder woorden.’
Het ideaalbeeld van de parochie dat
Charles heeft, sluit hier bij aan. ‘Niet
te veel discussie, maar de tafel centraal. Als gemeenschap. Vieren wat
we mogen ontvangen. Samen bidden.
God bij ons te gast laten zijn, rondom
Zijn tafel.’ Hij kan het zelf niet beter
zeggen dan in de woorden van een
van de catechumenen. ‘Die zei me, op
de vraag waarom ze katholiek wilde
worden: “De symboliek en de rituelen in de kerk brengen me inspiratie,
omdat ze me ruimte geven om zelf
te denken, zonder dat iemand het invult.”

versierde kaarsen mochten na afloop
mee naar huis, en de kinderen waren
maar wat trots op wat zij gemaakt
hadden!’
Voor wie zijn de kindernevendiensten?
‘We richten ons op kinderen in de
basisschoolleeftijd, maar jongere en
oudere kinderen die mee willen doen
zijn ook welkom. En als ouders het
fijn vinden om mee te komen, mag
dat natuurlijk altijd! De data van de
kindernevendiensten zijn te vinden
op onze website:
www.liduinabasiliek.nl .’

Vieringen, zomer 2014, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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 jun

--

Eucharistie, E. Clarenbeek

Eucharistie
A. Kunnekkadan Samenzang/cantor

Zo 8 jun
Eerste Pinksterdag

Eucharistie, E. Clarenbeek
Koor: Pax Christi Cantorij

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Koor: Cantate Domino

Ma 9 jun
Tweede Pinksterdag

--

--

--

Za 14 jun

--

Geen viering

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Samenzang/cantor

Zo 15 jun

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang

Eucharistie, E. Clarenbeek
Kerkenbandviering La Granja
Samenzang

10.00 u Eucharistie,
A. Kunnekkadan. 1e H. Communie.
Koor: Kinderkoor

Za 21 jun

--

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Zo 22 jun

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
M. Heikens. Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Jongerenkoor

Za 28 jun

--

Eucharistie, E. Clarenbeek

--

Zo 29 jun

Eucharistie, E. Clarenbeek
Koor: Impuls

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang.

Eucharistie, H. Egging.
Koor: alle koren. Patroonsfeest
Andreas,Petrus,Paulus.
Kindernevendienst

Za 5 jul

--

Woord- en communieviering
Parochiaan

--

Zo 6 jul

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Liriko

Eucharistie, E. Clarenbeek
Koor: The Balance

Eucharistie, K. de Rooij
Samenzang/cantor

Za 12 jul

--

Eucharistie, E. Clarenbeek

--

Zo 13 jul

Eucharistie, E. Clarenbeek
Koor: Okido. Gezinsviering

Eucharistie, H. Egging
Samenzang.

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang/cantor

Za 19 jul

--

Woord-en communieviering
L. Meijer

--

Zo 20 jul

Eucharistie, H. Egging
Samenzang

Woord-en communieviering
L. Meijer. Samenzang.

Eucharistie, K. de Rooij
Samenzang/cantor

Za 26 jul

--

Eucharistie, E. Clarenbeek

--

Vrij 27 jun

26
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

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

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, H. Egging
Koor: In Honorem Dei

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

Eucharistie, L. de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan

Eucharistie, H.Egging
Koor: Don Boscokoor

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio

--

--

--

Eucharistie, P. Vismans

Woord-en communieviering L. Meijer.
Koor: H. Hartkoor. Liduinaviering

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Eucharistie, P. Vismans
Koor: In Honorem Dei
Kindernevendienst

Eucharistie, Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: H. Hartkoor

Eucharistie, L. de Jong
Koor: zanggroep St. Jan

Eucharistie, H. Egging

19.00 Eucharistie
Zegening van de Apocalyps-panelen
H. Egging. H. Hartfeest
Koor: H. Hartkoor
Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio. gezinsviering

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Muziek van CD’s

Eucharistie, L. de Jong
Samenzang

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Koor: Don Boscokoor

Eucharistie, P. Vismans

--

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie, H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie, H. Egging

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie, A. Kunnekkadan

--

Woord-en communieviering
C. Koeleman

--

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: H. Hartkoor

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang en orgelspel

Eucharistie, L. de Jong

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie, P. Vismans

--

Eucharistie, L. de Jong

--
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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.)

Zo 27 jul

Eucharistie, E. Clarenbeek
Samenzang

Woord-en communieviering
M. Heikens. Samenzang.

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang/cantor

Za 02 aug

--

Woord- en communieviering
Parochiaan

--

Zo 03 aug

Eucharistie, Ch. Duynstee
Samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord-en communieviering
M. Heikens. Samenzang/cantor

Za 09 aug

--

Woord-en communieviering
M. Heikens

--

Zo 10 aug

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Woord-en communieviering
M. Heikens

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Samenzang/cantor

Vrij 15 aug
Maria Tenhemelopneming

--

--

--

Za 16 aug

--

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Zo 17 aug

Eucharistie, Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie, Ch. Duynstee.
Samenzang.

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang/cantor

Za 23 aug

--

Eucharistie, E. Clarenbeek

--

Zo 24 aug

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang.

Eucharistie, H. Egging
Samenzang/cantor

Za 30 aug

--

Eucharistie, H. Egging

---

Zo 31 aug

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie , A. Kunnekkadan
Samenzang/cantor

Za 06 sept

--

Eucharistie, E. Clarenbeek

--

Zo 07 sept

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Koor: Impuls
Startzondag. Kinderwoorddienst

Eucharistie, E. Clarenbeek.
Samenzang.

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Projectkoor. Startzondag

Za 13 sept

--

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, K. de Rooij
Samenzang/Cantor

Zo 14 sept

Eucharistie, H. Egging
Ziekenzalving

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Willibrordkoor.

K. de Rooij. Oecumenische viering
in plantsoen achter de Koningshof.
Aanvang: ? Koor: ?

Za 20 sept

--

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, Ch. Duynstee
Samenzang/Cantor

Zo 21 sept

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Okido. Gezinsviering

Eucharistie, H. Egging. Samenzang.

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Cantate Domino

Za 27 sept

--

Woord-en communieviering
M. Heikens

--

kerk aan de waterweg zomer 2014

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, P. Vismans
Koor: Dames- en herenkoor

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie, L. de Jong

Woord-en communieviering
M. Heikens

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Eucharistie, P. Vismans
Koor: Dames- en herenkoor

Eucharistie, Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Woord-en communieviering
L. Meijer

--

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: Dames- en herenkoor

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Woord-en communieviering
L. Meijer

Eucharistie, Ch. Duynstee

9.30 uur Eucharistie, H. Egging
19.00 uur Eucharistie, A. Kunnekkadan

--

--

--

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie, Priester-assistent
Samenzang en orgelspel

Eucharistie, L. de Jong

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Woord-en communieviering
C. Koeleman

--

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie , A. Kunnekkadan
Samenzang en orgelspel

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie, Ch. Duynstee

Eucharistie, A. van Well

--

Woord-en communieviering, L. Meijer

--

Eucharistie, P. Vismans
Kindernevendienst. Koor: Jubilatio

Woord-en communieviering
M. Heikens. Samenzang en orgelspel

Woord-en communieviering
L. Meijer

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Eucharistie, L. de Jong

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

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

Eucharistie, Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie, Ch. Duynstee

Woord-en communieviering
M. Heikens

Eucharistie, P. Vismans

--

Woord- en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie, P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--
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Zes dagen Rome en Assisië

Kerken, fonteinen, beelden en cappucinno…
Het was niet haar eerste reis naar Rome. Maar
Marianne Soors heeft ervan genoten. Van de St. Pieter,
van de excursie naar Assisië, van lange wandelingen,
kriskras door de eeuwige stad. Een impressie.
door Marianne Soors fotografie Mia Verkleij-de Moel

B

ij een cursus ‘God als zoekrichting’ in de St. Jan-Visitatiekerk
hoorde ik over een Romereis
in maart-april. Ik was er al eerder geweest, maar de enthousiaste
verhalen van Pater Leo de Jong, mijn
liefde voor Rome en het feit dat de
deelnemers gehuisvest zouden worden in een hotel vlakbij het St. Pietersplein, deden mij besluiten me in
te schrijven voor deze reis.

Zaterdag 29 maart: de Engelenburcht.
We moesten heel vroeg op en al ruim
voor lunchtijd bracht het vliegtuig ons
in Rome. ’s Middags maakten we onze
eerste wandeling: via het Sint Pietersplein naar de Engelenburcht, het in
130 na Christus gebouwde graf van
keizer Hadrianus. De Engelenburcht
ontleent zijn naam aan een legende.
Op kerstdag 590 hield Paus Gregorius de Eerste een plechtige kerkelijke
optocht om God te smeken een einde
te maken aan de pestepidemie. Bovenop het mausoleum verscheen de
aartsengel Michaël. De engel stak zijn
zwaard in de schede als teken dat Gregorius’ bede was verhoord. Via de
Ponte Sant’Angelo staken wij de rivier
de Tiber over naar een van de oudere
gedeelten van de stad. Het einddoel
van onze tocht waren de beroemde
Spaanse trappen. Jammer, dat de
bloembakken in dit vroege voorjaar
nog ontbraken. Na drie uur lopen is
het goed om even uit te rusten met
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een cappuccino. Op vermoeide voeten liepen we terug naar het hotel en
vervolgens naar een heerlijk diner in
een van de restaurantjes vlakbij het
St.Pietersplein. Wat hadden we die
eerste dag al veel gezien!

Zondag: de kerk der Friezen.

We werden we om 10.00 uur ontvangen in
de kerk der Friezen (foto 1 en 2). We
kregeninformatie over de geschiedenis van deze kerk, die in de twaalfde

De stralende zon
vergezelde ons de hele
reis
eeuw gebouwd werd tegen een Romeinse heuvel die grenst aan het St.
Pietersplein. Op de huidige locatie
van de Friezenkerk woonde destijds ,
de toenmalige naam voor mensen uit
de Lage Landen. De laatste restauratie
van de kerk werd in 2011 afgerond.
Om 10.30 uur begon de eucharistieviering en na de dienst was er zoals
altijd koffie en thee en gelegenheid
elkaar te ontmoeten. Tegen twaalven gingen we richting het al aardig
gevulde St. Pietersplein voor de pauselijke zegen. ’s Middags weer een
fikse wandeling naar Piazza Navona,
het meest beroemde plein van het barokke Rome met deVierstromenfontein van Bernini (1651) en het door
Boromini ontworpen kerkgebouw

Sant ‘Agnese in Angone. Dit werd
gebouwd op de plaats waar het dertienjarige christenmeisje Agnes tot de
prostitutie werd veroordeeld en later
werd vermoord. Vervolgens naar het
Pantheon,een cirkelvormig gebouw
met een groot betonnen dak met een
centrale opening. Het is een tempel
uit 27 voor Christus, die oorspronkelijk gewijd was aan de verering van
alle Romeinse goden. In 609 werd
het gebouw omgevormd tot kerk. Dit
oudste nog functionerende gebedsgebouw in Europa is nu toegewijd
aan Maria en aan alle heiligen. Ons
einddoel deze middag was de Trevifontein.

Maandag: de catacomben. Via de

(de
best bewaard gebleven weg van het
antieke Romeinse wegennet) naar de
catacomben van San Callisto. De catacomben zijn de onderaardse begraafplaatsen van de eerste christenen in
Rome. Mogelijk zijn ze in de tijd van
de christenvervolgingen ook gebruikt
als liturgische ruimten. Na een uurtje
onder de grond was het weer heerlijk
toeven in de stralende zon, die ons de
hele reis vergezelde. Na de lunchpauze naar het , het bestuurscentrum
en religieus middelpunt van het immense Romeinse rijk, dat zich in zijn
bloeiperiode uitstrekte van Schotland
tot de Donau en van de Rijn tot de
Sahara. Vervolgens naar het Colosseum en als laatste onderdeel van de
dag naar de . De San Clemente is een
van de oudste christelijke kerken van
Rome, maar onder het straatniveau
gaan resten van veel oudere gebouwen schuil. Op ongeveer twintig meter diep zijn delen van huizen gevonden, die door de grote brand ten tijde
van keizer Nero moeten zijn verwoest.

Bij de wederopbouw van Rome zijn
deze huizen gebruikt als fundering
voor de nieuwe huizen. Op dertien
meter diep is een deel van een groot
woonhuis gevonden. Dit was het huis
van de Romeinse consul en martelaar Titus Flavius Clemens, die zich
als een van de eerste hooggeplaatste
Romeinen tot het toen nog verboden
christendom bekeerde. In de vierde
eeuw na Christus, toen het christendom inmiddels tot staatsgodsdienst
van het Romeinse Rijk was uitgeroepen, is er bovenop de schuilkerk
van Clemens een nieuwe basiliek
gebouwd. Deze werd in 1084 door
de Noormannen verwoest. Aan het
begin van de twaalfde eeuw werd er
een nieuwe kerk gebouwd. Om deze
“bovenkerk” van voldoende fundament te voorzien, werden de zuilengalerijen van de oude kerk, nu de “onderkerk” genoemd, volgemetseld en
de ruimtes grotendeels volgestort.

Op dinsdag naar Assisië. Assisië, dat
zo’n 200 kilometer van Rome ligt, is
gebouwd op de helling van een heuvel. Vanuit de verte zie je de basiliek
van Sint Franciscus en de burcht al
liggen. De Sint- Franciscusbasiliek
werd in de dertiende eeuw gebouwd
op het graf van de heilige Franciscus.
De basiliek bestaat uit drie delen. De
basis is de bijzonder sfeervolle crypte
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met daarin het graf van Franciscus.
Hierop zijn twee kerken in Italiaans
gotische stijl gebouwd : de benedenkerk met een wat somber karakter en
de meer heldere bovenkerk. Giotto
heeft in de bovenkerk 28 fresco’s aangebracht, die vertellen over het leven
van Franciscus. Ook bezochten we de
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van
de engelen, een monumentale kerk
gebouwd tussen 1569 en 1679 aan
de voet van de heuvel van Assisië. De
basiliek werd over een kleine kapel
heen gebouwd, de zogenaamde Portiunculakapel, waar Franciscus vaak
bijeenkwam met zijn broeders.

Op woensdagmorgen: de paus of het
museum. Vroeg naar het Vaticaans
museum gaan, bleek een goede keuze: gelukkig geen lange wachtrij voor
de toegangskaartjes en nog niet zoveel bezoekers. Het was genieten, niet
alleen van de werken van Rafaël en
Michelangelo maar ook van de grote
collectie moderne religieuze kunst.
’s Middags naar de Sint Pieter; de
eerste kerk werd in 324 door keizer
Constantijn de Grote gebouwd. De
huidige basiliek dateert uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ook
dit keer was ik onder indruk van het
monumentale interieur, de prachtige
vloeren en indrukwekkende koepel,
het beroemde bronzen altaarbal-

dakijn van Bernini en de prachtige
Pietà van Michelangelo. De grafmonumenten van Paus Johannes XXIII
en Paus Johannes Paulus II bevonden
zich niet meer onder de kerk maar in
de basiliek. Dit in verband met hun
heiligverklaring op 27 april.

Donderdag 3 april:

drie bijzondere
kerken. Het was de laatste dag van
onze reis. We bezochten nog drie bijzondere kerken. Allereerst de basiliek
Sint Jan van Lateranen, oorspronkelijk gesticht door keizer Constantijn
de Grote. Het huidige gebouw met
twaalf enorme apostelbeelden langs
het middenschip, dateert uit 1589. De
kerk en het bijbehorende Lateraanse
paleis is eigendom van de Heilige
Stoel. Als kerk van de bisschop van
Rome (de paus )is de Sint Jan van
Lateranen formeel de hoofdkerk van
de RK-kerk. Onze volgende stop is
de basiliek van Maria de Meerdere,
waar we een rondleiding krijgen. In
de crypte bevindt zich een relikwie,
waarvan gezegd wordt dat het een
deel is van de kribbe van Christus’
geboorte. Veel beroemde katholieken
liggen in deze basiliek begraven zoals
de Heilige Hiëronymus, architekt en
beeldhouwer Bernini en Paus Clemens VIII. Op 29 april 1964 trouwde
prinses Irene in de basiliek met Karel
Hugo van Bourbon – Parma.
>
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Zes dagen Rome en Assisië
> Als laatste gaan we de basiliek Sint
Paulus buiten de Muren (foto 3 en 4)
bezoeken. De oorspronkelijk basiliek
werd door Constantijn gebouwd op
het graf van Paulus. De huidige kerk
in neoclassicistische stijl, werd in
1854 ingewijd. Binnen in de kerk zijn
uitsparingen voor ronde schilderingen van alle pausen, van Sint Petrus
tot paus Franciscus. De legende zegt

dat als alle uitsparingen geschilderd
zijn de dag des oordeels aanbreekt.
Het apsismozaïek met de zegenende
Christus, aangebracht door Venetiaanse kunstenaars maakte een diepe
indruk op mij.
Een prachtige afsluiting van een reis
met 35 grotendeels gelijkgestemde
reizigers en twee geweldige reisleiders.

