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SINT LIDUINA COMMISSIE SCHIEDAM 
   

NIEUWSBRIEF Nr. 6   2 november 2014 

 
VOORAANKONDIGING  NIEUW BOEK OVER  LIDUINA 

 

Op 19 december 2014 verschijnt een nieuw boek over Liduina:  

"Een bovenaardse vrouw.  

Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam". 

De auteur Charles Caspers is wetenschappelijk medewerker bij 

het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, en kenner op het 

gebied van de hagiografie en bedevaartplaatsen. 

Het tweede deel van het boek bevat de recentelijk door Rijcklof 

Hofman (eveneens verbonden aan het Titus Brandsma 

Instituut) vervaardigde vertaling van de Vita Lidewigis van de 

hand van Thomas van Kempen ( † 1471).   

Uitgeverij: Verloren b.v. Ingenaaid, 160 pag., afbeeldingen. 

ISBN: 9798087044879. Prijs: € 17,00. 

 

LIDUINASCHILDERING  UIT  2011  OVERSCHILDERD 
Kunstwerken met de heilige Liduina van Schiedam als onderwerp verschijnen, maar 

verdwijnen soms ook. Zo werd door de wethouder van cultuur van Schiedam op 11 maart 

2011 een schildering gepresenteerd waarop Liduina centraal was afgebeeld. De locatie: de 

’s Gravelandsekade in Schiedam onder een verkeersviaduct over de Schie nabij station 

Schiedam Centrum. De uitvoering was in handen van de kunstenaars Onno van Leeuwen en 

Reno Torregrosa. Door lekkage en vandalisme was deze schildering binnen drie jaar al in 

slechte staat. Restauratie werd zinloos gevonden, waarna de totale schildering waar ook 

andere Schiedamse onderwerpen in waren weergegeven geheel egaal werd 

weggeschilderd.  

 
      (foto: R.W. Poels, 2011) 
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

EINDSTAND ACTIE voor een BUSJE  
voor Zr. DARLÈNE  

    

De actie voor een personenbusje voor zuster Darlène in 

Vikuku (Congo) die in mei en juni is gehouden heeft via de 

Liduina Basiliek in Schiedam 570 euro opgebracht. In Boxtel 

e.o.  was  al eerder  555 euro bijeengebracht.    Zodat totaal  

€ 1.125,= beschikbaar is gekomen voor zr. Darlène. 

Ruimschoots voldoende voor de aanschaf van een 

tweedehands busje.  

 
(foto: R. J. Pluijm)   

               

 

2015  LIDUINAJAAR  IN  SCHIEDAM 
 
Het door de Gemeente Schiedam uitgeroepen 

Liduinajaar 2015 gaat gestaag vorm krijgen.  

Op 10 oktober 2014 is het officiële in opdracht van 

de Gemeente Schiedam ontworpen logo van het 

Liduinajaar gepresenteerd. 

 

Vast staat dat het Liduinafeest dat in de 

Liduinabasiliek in Schiedam doorgaans op de 

tweede zondag na Pasen wordt gehouden, een 

week zal duren van 11 tot 19 april, met diverse 

vieringen en activiteiten in en buiten de basiliek. Met 

o.a. een gemeenschappelijke ziekenzalving, 

contacten met zorgcentra, een stille omgang, en 

meer. 

 

Veel Schiedamse organisaties hebben aangegeven met activiteiten in te haken op het 

Liduinajaar. Projecten die nagenoeg vaststaan zijn: 

- het aanbieden van diverse soorten Liduinalezingen 

- het op bepaalde dagen openstellen van alle locaties in Schiedam waar Liduinakunstwerken 

of andere herinneringen aan Liduina aanwezig zijn: zoals gebrandschilderde ramen, 

beelden, schilderingen, haar grafstenen. 

- het houden van begeleide en niet begeleide Liduinawandelingen  

- het openstellen van de Liduinabasiliek gedurende meerdere dagen van de week gedurende 

een half jaar 

- het betrekken van alle (katholieke en niet-katholieke) Schiedamse scholen bij het 

Liduinajaar. 

- een geschikte rosekleurige roos noemen naar Liduina 

- het aankleden van de stad met Liduinavanen en vergrote Liduina-afbeeldingen.  

- een schaatsevenement in januari op de tijdelijke ijsbaan van Winterland Schiedam op het 

plein voor de Liduina Basiliek.  
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- een Liduinatentoonstelling in de Grote Kerk van Schiedam, de kerk waarbinnen het graf 

van Liduina is gevonden. 

- het organiseren van een Liduina-naamdag en het dan in de stad bijeenbrengen van 

personen met de naam Liduina of een variant daarvan. 

- het organiseren van een "Liduina - Kitsch & Kunst" - dag. 

 

Indien lezers van deze Nieuwsbrief interessante ideeën hebben of een eigen  initiatief 

kunnen realiseren kan dit worden doorgegeven aan het e-mailadres aan het eind van deze 

Nieuwsbrief. Dit wordt dan door onze commissie ingebracht in de overkoepelende 

organisatie.  

 

Liduina in het Groot Schiedams Dictee 

Als opmaat naar het Liduinajaar heeft de 9e editie van het jaarlijkse GROOT 

SCHIEDAMS DICTEE op woensdag 5 november 2014  LIDUINA  als onderwerp.  

Men kan zich nog opgeven (www.debibliotheekschiedam.info) 

 

Liduinatentoonstelling  oproep 
Door het Stedelijk Museum Schiedam zal een Liduinatentoonstelling worden gehouden in de 

Grote of St. Janskerk op de plaats waar ooit haar kapel is geweest.  

 

Maar de Sint Liduina Commissie Schiedam hoopt op een locatie elders in de stad 

een Liduinatentoonstelling op te zetten met een geheel ander karakter. En daar 

willen wij nu reeds uw aandacht voor vragen.  

Voor deze tentoonstelling zijn wij op zoek naar oude of nieuwere Liduina-kunst in 

allerlei vormen en technieken. Maar ook andere Liduina-herinneringen en -

devotionalia, van klein tot groot en van eenvoudige tot bijzondere aard, hebben onze 

belangstelling. Heeft U dergelijke voorwerpen of devotionalia van de heilige Liduina in bezit, 

wilt u die dan uitlenen aan de Liduina Basiliek? U kunt dit melden bij de Sint Liduina 

Commissie Schiedam per telefoon 010-4700191 (R.W. Poels) of per e-mail 

poelsrw@hetnet.nl.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

BEZOEKEN  AAN  LIDUINA-LOCATIES   IN  NEDERLAND 
 

In Nederland bestaan tientallen herinneringen aan Liduina, ook devotieplekken. Maar deze 

zijn aan veranderingen onderhevig. Deze verdwijnen soms of worden verplaatst. Daarom 

gaat de Sint Liduina Commissie Schiedam ter inventarisatie langs of wordt contact 

opgenomen. 

 

Rotterdam-Hillegersberg Sint Liduinakerk en Sint-Liduinaschool 

Daar staat aan de Burg. Le Fèvre de Montignylaan sinds 1925 de Sint Liduinakerk. In ca. 

1955 werd de kerk verbouwd en van een nieuw front voorzien. In de voorgevel sindsdien 

reliëfs met episoden uit het leven van Liduina door Ed. van Teeseling vervaardigd in 1955. 

De grootste bronzen klok draagt de naam Liduina. In de kerk een Liduinabeeld. Naast de 

kerk het verlaten schoolgebouw van de niet meer bestaand Sint Liduinaschool. Tegenover 

de kerk ligt het Liduinaplein. 
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Rotterdam-Hillegersberg Huize Sint Liduina 

Het in 1932 in Hillegersberg gebouwde Huize Sint Liduina met kapel werd gesloopt in 1984. 

Thans staat op dezelfde plaats het moderne Woonzorgcentrum Laurens Liduina. In de 

centrale hal staat het Liduinabeeld dat de voorgevel sierde van het vorige gebouw.  

 

      
(foto links: R.W. Poels, 2014) 

 

Op de linker foto de Sint Liduinakerk in Rotterdam-Hillegersberg, met links daarvan de verlaten vm. 

Sint-Liduinaschool. 

Recht het Liduinabeeld in de hal van Woonzorgcentrum Laurens Liduina in Rotterdam-Hillegersberg. 

 

 

 
Centraal de Liduinakerk in Rotterdam-Hillegersberg. Links daarvan de Sint Liduinaschool. Rechts 

Huize Sint Liduina. (prentbriefkaart) 
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Rotterdam, Liduina in de kathedraal  

In de Kathedraal van de H.H. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305 te 

Rotterdam is een groot gebrandschilderd raam met voorstellingen uit het leven van Liduina 

aanwezig. Het is een werk van Henk Asperslagh, ca.1948. 

In een gang naast deze kerk een bronzen beeld voorstellende een ontmoeting van Liduina 

en Jezus, vervaardigd door C.A. Smout in 1929. Dit beeld stond van 1929 tot 1968 in de in 

1969 gesloopte Sint Liduinakerk (Frankelandsekerk) in Schiedam.               

                                   
(foto: R.W. Poels 2013)              (foto website kathedraal) 

 

Kelpen-Oler (Limburg) Sint Liduinakerk 

In Kelpen-Oler staat al sinds 1936 de Sint Liduinakerk. In de Tweede Wereldoorlog deels 

verwoest, maar volledig gerestaureerd. In deze kerk een Liduinabeeld en een klein rond 

Liduinaraam (Cuyper's Kunstwerkplaatsen, Roermond, 1935). Aldaar bestaan ook nog 

steeds de Sint Liduinaschool, Fanfare St. Liduina en een St. Lidwinastraat. 

 

                
(foto: J. Minses, 2009)    (Foto: D. Geraets-Mooren) 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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WINTERPERIODE      LIDUINABASILIEK SCHIEDAM  GESLOTEN 

 

De maanden november t/m maart zal de Liduinabasiliek in Schiedam buiten de 

kerkelijke vieringen niet geopend zijn voor bezoekers. 

Wel is de kerk open op elke vrijdagochtend na de H. Mis tot half 11 voor 

eucharistische aanbidding en voor persoonlijke devotie tot Liduina.  

Ook kan dan in stilte de kerk worden bezichtigd. 

 

In de maanden april t/m oktober volgend jaar zal de Liduinabasiliek in Schiedam voor 

bezoekers weer geopend zijn.  

Wegens het Liduinajaar wordt er naar gestreefd de kerk dan niet alleen op zaterdagen 

maar meer dagen per week open te stellen. 

Adres: Singel 106 aan het Stadserf, op 5 minuten loopafstand van het NS-Station en 

Metrostation Schiedam Centrum 

 

                                             Liduina Basiliek   Schiedam 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Voor contact: 

R.W. Poels, voorzitter Sint Liduina Commissie Schiedam 

telefoon: 010-4700191; e-mail: poelsrw@hetnet.nl 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

U kunt anderen die deze Nieuwsbrief wensen te ontvangen hun e-mailadres laten doorgeven via: 

poelsrw@hetnet.nl 

Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich laten uitschrijven door een e-

mailbericht te zenden aan: poelsrw@hetnet.nl 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Website van de Sint Liduina Commissie Schiedam: www.liduinavanschiedam.nl 

Website van de Liduina Basiliek Schiedam:  www.liduinabasiliek.nl  

Website van de Heilig Hartkerk in Schiedam:  www.heilighartkerk.nl 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Redactie: R.W. Poels 

 


