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SINT LIDUINA COMMISSIE SCHIEDAM 
 

 

 NIEUWSBRIEF Nr. 11  23 mei 2015 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Liduinajaar 2015 Schiedam 
Ook interessant voor niet-Schiedammers 

PROGRAMMA  MEI en JUNI 
 

LIDUINA-KRUIDENBITTER en LIDUINA-BIER 
Eind april werd een bijzondere drank in de handel gebracht.  

Het is een naar Liduina vernoemde kruidenbitter in een stenen 

kruik en met een speciaal Liduina-etiket. 

Te koop in twee hoeveelheden 0,7 en 0,35 liter, 30 %. 

Alleen verkrijgbaar bij slijterij Alambic (Hoogstraat Schiedam) die 

deze drank op de markt heeft gebracht. 

Stadgenote Lidwien Meijer:  "… vindt het wel toepasselijk. 

Liduina die 38 jaar zo bitter geleden heeft... En kruidenbitter past 

ook wel bij ijs (ijskoud de lekkerste)." 

 

LIDUINABIER 

Minder voor de hand liggend maar wel bijzonder. 

Presentatie Liduinabier: 14 juni 14.00 - 14.30 uur 

Plaats: Lucas Drinkwinkel, Grote Markt in Schiedam 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

LIDUINAKOEKJES  ZELF BAKKEN: 

 

Wie zelf Liduinakoekjes wil bakken kan aan de slag met het  

Liduina-bakpakket. Daarin is alles wat nodig is: koekjesmeel, 

een uitsteekvormpje en een leuke receptenkaart. Te 

completeren met een Liduina-glazuurpakket. 

 

Het pakket is te verkrijgen bij o.a. molen De Walvisch 

(Westvest in Schiedam) en VVV / Promotie Schiedam 

(Buitenhavenweg 9). 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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LIDUINA MUSICAL 
30 mei 2015, 15.00 - 16.00 uur  

Plaats: Liduina Basiliek, Singel 104, Schiedam  

Toegangsprijs: € 5,00 

Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hebben 
speciaal voor het Liduinajaar een Liduina-musical gemaakt. 
Zij voeren deze ook samen op. Eenmalig in Schiedam op 30 
mei. 
Liduina’s levensverhaal vormt het uitgangspunt voor een 
levendige en bij vlagen vrolijke musical. Het historische 
verhaal van Liduina in een nieuw, muzikaal jasje. Nieuwe teksten op bestaande 
musicalliedjes, vertellen het verhaal van de Schiedamse heilige. 
De Liduina musical is geschikt voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.  
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

LIDUINA WANDELINGEN 
aangeboden door de VVV / Stichting Promotie Schiedam (SPS) 

zaterdag 6 juni, zondag 14 juni en de zaterdagen 4 juli, 1 augustus, 5 september, 

19 september, 3 oktober 2015  

13.30-15.30 uur Start bij het VVV bureau Buitenhavenweg 9.  

Inclusief een bezoek aan de Grote- of St. Janskerk en aan de Liduina Basiliek.  
Vooraf aanmelden bij de VVV Schiedam. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

info@vvvschiedam.nl 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

LIDUINA NAAMDAG 

zondag 14 juni 2015 vanaf 10.30 uur.  

    UITNODIGING VOOR ALLE LIDUINA'S IN HET LAND 
Wie heet er Liduina? Of Lidwina, Lydwina, Lidewij, Lidwien, Lydie of Lidia? Genoemd naar 
de Schiedamse stadsheilige Liduina? Kom zondag 14 juni Liduina’s Naamdag vieren.  
 

                             

De ontvangst is om 11.00 uur op de Grote Markt. Deze dag worden alle Liduina’s van 
Nederland in het zonnetje gezet met een gratis programma met onder andere shows op het 
gebied van mode en metamorfoses, toegang tot musea en een fluisterboottocht.  
In de Liduinabasiliek is om 12.30 uur een Liduina-gebedsbijeenkomst, geleid door Lidwien 
Meijer. De Liduinabasiliek is geopend tot 17.00 uur. 
Deze dag is er ook een Liduina-nieuwe-kunstroute, de onthulling van het Liduina Bier, de 
doop van de Liduinaroos en nog meer.  
Zo hebben Liduina's in de Oud-Katholieke kerk gratis toegang tot het vioolconcert "In naam 
van Liduina". Maar let op, het paspoort met de naam van de heilige er in dient als 
toegangskaart. Er wordt de voorkeur aan gegeven zich tevoren op te geven via de website 

Zie vooral ook:   http://liduinanaamdag.nl    
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

mailto:info@vvvschiedam.nl
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DOOP VAN DE LIDUINA-ROOS  
14 juni 11.30 uur Plaats: Grote Markt Schiedam 

Op de officiële naamdag van de heilige Liduina wordt Liduina-roos gedoopt. 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

VIOOLCONCERT  "IN NAAM VAN LIDUINA" door Lidewij van der Voort 

14 juni 16.00 uur in de Oud-Katholieke kerk Dam 30, Schiedam 

Lidewij van der Voort speelt op een 

Amsterdamse barokviool van Hendrik 

Jacobs van het eind van de 17de eeuw. 

David van Bouwel begeleidt op 

klavecimbel. 

Toegangsprijzen: Voorverkoop: € 17,50  

zaalverkoop: € 20,00 

(met CJP-pas 2,50 euro korting). 

Personen met de naam Liduina of een afgeleide daarvan hebben gratis toegang. 

       zie ook: www.thuistepoort.nl 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

"HET PAD VAN LIDUINA" 

LIDUINAWANDELING IN NIEUWE KUNSTWERKEN 

zondag 14 juni tot zondag 13 september 2015 

Plaats: de historische binnenstad van Schiedam. 

Organisatie door: Centrum Beeldende Kunst Schiedam (CBK) 

Start Liduina-nieuwe-kunstroute: 14 juni, 12.30 uur. Kunstwerken met Liduina als 

onderwerp zijn in 2015 op uitnodiging vervaardigd door kunstenaars die zijn aangesloten bij 

het Centrum Beeldende Kunst Schiedam. 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

CRICKETTOERNOOI om de LIDUINA WISSELTROFEE  
19 en 20 juni 2015 
Plaats: sportcomplex van RKSV Excelsior ’20 Parkweg 
 
Op deze dagen wordt het crickettoernooi "De 24 uur van Schiedam" gespeeld 
om de Liduina Cup. De dit jaar in het leven geroepen Liduina Cup zal hierbij als 
wisseltrofee worden uitgereikt. 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

EXPOSITIE   "DE HEILIGE LIDUINA VAN SCHIEDAM" 

Plaats: in de foyer van Theater aan de Schie in Schiedam 

tot dinsdag 7 juli, tijdens openingstijden van het theater 

Tot dinsdag 7 juli zijn in de foyer van het theater diverse objecten te zien betreffende de 

heilige Liduina van Schiedam. Uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam en het 

Gemeentearchief Schiedam 

De presentatie is alleen te zien tijdens de openingstijden van het theater, Stadserf 1. 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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  JUBILEUM VAN DE LIDUINABASILIEK  

  met Processie door de stad                     
zondag 21 juni 2015, ochtend en middag 

Plaats: de Liduinabasiliek en het historische centrum 

van Schiedam   

Op 21 juni wordt gevierd dat de Liduinakerk 25 jaar geleden door de paus 

tot basiliek verheven is.  

     Programma 

10.30 uur: Plechtige hoogmis in de basiliek met mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop 

van Rotterdam als hoofdcelebrant. 

 

14.00 uur: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend  

processie met de relikwieën van de H. Liduina 

door de straten van Schiedam.  

Er zal voor een moment gebed halt worden gehouden in de 

Grote of St. Janskerk, Liduina's parochiekerk.  

 

ca. 16.00 uur : Terugkomst in de Liduinabasiliek voor 

Liduinavespers en Lof. 

 

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Openstelling Liduina Basiliek 

met    Liduina Tentoonstelling 

tot - medio oktober 2015 

Elke donderdag, vrijdag en zaterdag 

12.00 - 16.00 uur 

tevens op zondag 14 juni  11.00-17.00  uur 
Van oudsher zijn in de Liduina Basiliek meerdere kunstwerken 

te zien die Liduina als onderwerp hebben: beelden, 

gebrandschilderde ramen, een Liduina-altaar, schilderijen, 

haar grafsteen, de reliekschrijn, het rozenhek. 

                  beeld, schilderij, medailles 

Van april tot oktober dit jaar is dit aangevuld met een tentoonstelling waarin veel te zien is 

dat betrekking heeft op Liduina. Over haar leven, over de devotie tot haar, beeldjes en 

prentjes, kunstvoorwerpen. Ook gebruiksvoorwerpen met haar naam en/of afbeelding. 

Te koop zijn: Prentjes, medailles, foto's, kaarten. Boeken over Liduina, waaronder twee 

nieuw uitgekomen, maar ook boeken uit het verleden. Ook één en ander betreffende de 

basiliek is ook verkrijgbaar. 

Vanaf de opening van de tentoonstelling t/m 23 mei zijn reeds 1419 bezoekers geteld. 
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afbeelding op een ciborie 

      

 

 

   

 

 

 

     kleireliëf (A. Henderickx) 
(Foto's R.W. Poels) 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Openstelling  Kapel Frankeland  en  benedengangen 

14 april - oktober 2015 

Sint Liduinastraat 10 

Elke dinsdag t/m zaterdag, overdag 

Uitgezonderd de meeste middagen van 

donderdag en vrijdag, en indien er een 

uitvaart is.  

De benedengangen zijn altijd betreedbaar. 

In de kapel en in de gangen van Frankeland zijn sinds jaren diverse interessante 

kunstwerken met Liduina als onderwerp aanwezig: diverse gebrandschilderde ramen, een 

bronzen beeld en tekeningen. Een verklarende folder is ter plaatse beschikbaar. 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

       

LEZINGEN OVER LIDUINA  

mei t/m oktober 2015   

Bij de Sint Liduina Commissie Schiedam kunnen het gehele jaar door 

organisaties en groepen aanvragen worden gedaan voor het houden van 

lezingen over Liduina, met veel afbeeldingen. 

Deze lezingen kunnen worden gehouden in het parochiecentrum van de 

Liduinabasiliek (met aansluitend bezoek aan de Liduinabasiliek en 

tentoonstelling), maar ook op locatie elders.  

 

Informatie: 010-4700191, email: poelsrw@hetnet.nl 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Kijk ook eens op:  https://www.facebook.com/Liduinajaar 
 

en: www.ontdekschiedam.nu/themajaar 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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OPENSTELLING  GROTE OF ST. JANSKERK SCHIEDAM 

dinsdag t/m zaterdag, 12.00 - 16.00 uur  
Deze middeleeuwse kerk was tijdens het leven van Liduina haar parochiekerk. Hier bad zij in 

haar jeugd bij het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw van Schiedam.  

 

Onder de vloer van de zuidbeuk is haar grafkelder.  

De plek van dit graf en van haar kapel is in de vloer 

aangegeven. In het koor van de noordbeuk is haar eerste 

grafsteen in de muur ingemetseld. 

 

De kerk is 

gesloten op 

zondag en 

maandag en 

tijdens 

erediensten. 

Toegang is 

gratis. 

 
 

(Foto's: R.W. Poels)  

        

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Vanaf 11 april tot oktober 2015 
zal de Liduina Basiliek geopend zijn voor bezoekers op 

elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 - 16.00 uur. 
Dit in verband met het Liduinajaar en de dan aanwezige 

Liduinatentoonstelling. 

 

Adres: Singel 106 aan het Stadserf, op 6 minuten loopafstand van het NS-station en het 

Metro-halte Schiedam Centrum. Per tram en bus bereikbaar.  Uitstappen halte Broersvest, 

loopafstand 2 minuten. 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

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

 

Voor contact: 

R.W. Poels, voorzitter 

telefoon: 010-4700191 

email: poelsrw@hetnet.nl 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Redactie: R.W. Poels 

 


