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LITURGISCHE KALENDER

29 januari
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

2 februari
FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL

(MARIA LICHTMIS)

donderdag 19.00 uur : Hoogmis met kaarsenwijding,

lichtprocessie en medewerking

van het dameskoor Jubilatio.

Aansluitend wordt de Blasiuszegen

gegeven.

5 februari
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Er is kindernevendienst.

12 februari
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Hierna is er gelegenheid tot koffiedrinken in de

Wilgenburg.

19 februari
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Er is kindernevendienst.

26 februari
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.
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1 maart
ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

  8.30 uur : Eucharistieviering met oplegging Askruisje.

19.00 uur : Eucharistieviering met zang en oplegging van het

Askruisje.

5 maart
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei Er

is kindernevendienst.

12 maart
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Hierna is er gelegenheid tot koffiedrinken in de

Wilgenburg.

19 maart
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Er is kindernevendienst.

26 maart
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD:  ZONDAG LAETARE

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

2 april
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

9 april
PALM- OF PASSIEZONDAG

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Plechtige hoogmis met palmwijding en palm-

processie.   M.m.v.  het    herenkoor  In   Honorem

Dei. Er is kindernevendienst. Hierna is er

gelegenheid tot koffiedrinken in de Wilgenburg.
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FAMILIEBERICHTEN

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET:

Julia Perzanowska 11 december 2016

Alicja Kochanska 11 december 2016

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Nol de Leede

Anny Markx-Neid

Annie van der Velden-Lansbergen

TERUGBLIK KERSTVIERINGEN

We mogen terugkijken op goede kerstvieringen! Veel dank aan hen, die

zorgdroegen voor de prachtige kerstmusical, kinderen en leiding! Dank

aan de koren, trompettist Dick Bontenbal en onze dirigent Bas van

Houte. Dank aan hen die de basiliek in kerstsfeer hebben gebracht door

de  prachtige kerstversieringen! Dank aan de familie Rutten voor de

opbouw van de kerststal en zoveel andere dingen! Dank aan hen, die

zorg dragen voor de schoonmaak van de basiliek! Voor u en uw dier-

baren wensen wij u een Zalig Nieuwjaar onder de zegen van onze God!

ACTIE KERKBALANS

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn

kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en

met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en

verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker

‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geeft u alstublieft

aan die verbinding. 

Rond 23 januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om een

bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig

afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van

mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en

inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier

ruimhartig in. We hopen dat we ook in 2017 weer op u  mogen  rekenen.

Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl

Werkgroep Actie Kerkbalans.
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TERUGBLIK KERSTREIS LIDUINA BASILIEK

Op 15 december was het zover. We werden verwelkomd door een

vriendelijke chauffeur en een kerstman met een rode neus. Met 29

mensen vertrokken we in een luxe bus naar Antwerpen. Onderweg

kregen we in een bekend restaurant koffie met gebak. In Antwerpen

aangekomen gingen we in groepjes de stad in: kerstmarkt, kermis met

warme smoutebollen, een drukbezette ijsbaan met rondom verwarming

voor de toeschouwers, mooie etalages met veel Brussels kant,

chocolade, kunstvoorwerpen, fototoestellen. En natuurlijk de

schitterende Onze Lieve Vrouw Kathedraal met zijn prachtige

schilderijen en glas-in-lood ramen.

Met meer bagage dan we heengingen (kant, chocolade, souvenirs,

fototoestel, koelkastmagneetjes enz.) kwamen we weer terug bij de bus

en gingen we op weg naar het restaurant. Tijdens een lekker diner werd

Thea Bakker hartelijk bedankt voor haar inzet. Een koude dag in

december,  een koud toetje ook,  maar  warm  aanbevolen  voor  volgend

jaar.
Thea van Houten.

VERVOER

Indien u slecht ter been bent en u onmogelijk de afstand naar de basiliek

kunt afleggen en er is niemand om u daarbij te helpen, wilt u dan contact

opnemen met mevrouw Th. Bakker-Janse: telefoon (010) 426 72 83.

Voor zover er parochianen zijn, die zich aanbieden om te rijden, kunnen

we aan uw verzoek voldoen.
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DANKWOORD VOEDSELBANK

Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep om tijdens de

Adventsactie extra aandacht te besteden aan de voedselbank. Het

bestuur en de cliënten van de Voedselbank Schiedam bedanken ons

hartelijk voor alle goede gaven die zij dit jaar vanuit de basiliek mochten

ontvangen. Het betekent veel voor hen dat de voedselbank zo breed

gedragen wordt en er op deze manier steeds iets extra's is om toe te

voegen aan de pakketten die men uit Rotterdam ontvangt. Een goede

reden om de mand te blijven vullen!

VEERTIGDAGENTIJD

Op Aswoensdag beginnen we de Veertigdagentijd met het opleggen van

het askruisje in de eucharistievieringen van 8.30 en 19.00 uur.  Deze

laatste viering wordt muzikaal verzorgd. Aswoensdag (en Goede Vrijdag)

is voor ons een vasten- en onthoudingsdag. De Kruisweg bidden we op

de vrijdagavonden om 19.00 uur.

PAASKAARS

Ook dit jaar kunt u weer een paaskaars bestellen. Er zijn twee soorten,

de huis-paaskaars en de kerk-paaskaars. De huis-paaskaarsen zijn er in

de lengten 30, 40 en 60 cm. De prijzen hiervan zijn respectievelijk €

25,00, € 32,00 en € 50,00. De kerk-paaskaarsen kunnen geleverd

worden in de lengten 70 - 120 cm met diameters van 6 - 11 cm. Prijzen:

€ 51,00 t/m € 154,25. Tot zondag 26 maart a.s. kunt u in de sacristie de

afbeeldingen van de kaarsen zien en ook uw bestelling doorgeven.

Uitsluitend  contante betaling;  geen bankoverschrijvingen.
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KINDERNEVENDIENSTEN IN 2017 

Al een flink aantal jaren verzorgen wij met veel plezier de kinder-

nevendiensten in onze deelgemeenschap.  Met de kindereren lezen wij

het Evangelie, en bieden hen verschillende creatieve en praktische

manieren om ermee aan de slag te gaan. We passen ons zoveel

mogelijk aan, aan de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen.

Momenteel zitten de meeste kinderen in de bovenbouw van de

basisschool, maar jongere of oudere kinderen zijn ook van harte welkom.

Hieronder vindt u het rooster voor 2017.

Gerarda Havermans, pastoraatgroep Liduinabasiliek.

5 februari 2017 Vijfde zondag door het jaar

19 februari 2017 Zevende zondag door het jaar

5 maart 2017 Eerste  zondag van de Veertigdagentijd

19 maart 2017 Derde  zondag van de Veertigdagentijd

9 april 2017 Palmzondag

7 mei 2017 Vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag

21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen. Liduinafeest

18 juni 2017 Sacramentsdag

2 juli 2017 Dertiende zondag door het jaar

3 september 2017 Twee-en-twintigste zondag door het jaar

17 september 2017 Vier-en-twintigste zondag door het jaar

8 oktober 2017 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

22 oktober 2017 Negen-en-twintigste zondag door het jaar

5 november 2017 Een-en-dertigste zondag door het jaar

19 november 2017 Drie-en-dertigste zondag door het jaar

3 december 2017 Eerste zondag van de Advent

17 december 2017 Derde zondag van de Advent
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KINDEREN IN DE KERK

Het zal de ervaring - en het verdriet - van vele parochianen zijn: zo door

het jaar heen zien we niet heel veel kinderen in de kerk. Zo ook in de

Liduinabasiliek. Maar in de decembermaand is dat toch anders! Als

‘gewone’ kerkganger merk je daar misschien niet zoveel van. Maar als

pastoraatgroep-lid met als taakveld jeugd en jongeren, en tevens

contactpersoon school/kerk, krijg ik daar wel het nodige van mee.

Sowieso bezoeken ieder jaar groepen jongeren van scholen-

gemeenschap Spieringshoek (vroeger: Liduinalyceum) de basiliek voor

een rondleiding, en ook deze maand was dat twee keer het geval. En de

katholieke basisschool Sint Jan hield weer haar vertrouwde kerstviering,

waarin kinderen volop participeerden, en waarbij ook de ouders van de

partij waren.

Nieuw was dit jaar dat kinderen van de groepen 2, 3 en 4 van de St.

Janschool naar de kerststal kwamen kijken. Dat was een groot succes!

Aan de hand van de beelden in de kerststal vertelden de kinderen met

elkaar, onder begeleiding van pastor Duynstee en de leerkracht, het

kerstverhaal.  Ook  zongen  zij  kerstliedjes.  En natuurlijk  was  er  ruimte

voor allerlei vragen. Die waren zowel praktisch

‘Wat zit er in de kist die bij de kameel staat?’ als

meer theologisch van aard ‘Heeft God een vader

en een moeder?’. Het leuke van hierover praten

met kinderen is, dat zij ook zelf, met hulp van de

leerkracht, de antwoorden formuleren: in het

kistje zou weleens speelgoed voor Jezus kunnen

zitten, en dat God geen vader en moeder heeft is

niet zielig, want hij heeft ons!

Een initiatief vanuit de basiliek is onze jaarlijkse kerstmusical. Ook dit

jaar werd die weer met veel inzet van alle deelnemertjes neergezet. En

als altijd was het publiek enthousiast en vertederd door het

enthousiasme van de kinderen.

Ook al zien we de meeste kinderen niet meer met regelmaat in de kerk,

kinderen staan wel open voor het mysterie, dat in ons geloof besloten

ligt. En als zij komen, in schoolverband of bij zo’n laagdrempelige

kerstmusical, worden zaadjes gezaaid waarvan we als kerkmensen
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mogen  hopen  en  bidden,  dat die uitgroeien en tot bloei komen.

Natuurlijk is er niets op tegen om groots te dromen, om te verlangen

naar een kerk die een uitstraling heeft die kinderen én volwassenen bijna

als vanzelfsprekend aantrekt. En om je daar als gemeenschap en

vrijwilligers volop voor in te zetten, zoals overal in onze parochie gebeurt.

Maar laten we daarbij dat wat klein en goed is, niet uit het oog verliezen!

Gerarda Havermans, pastoraatgroep Liduinabasiliek.

INZAMELING OUDE PALMTAKJES

Zoals u weet begint de Veertigdagentijd op Aswoensdag. Tijdens de

eucharistievieringen die dag wordt u dan het askruisje opgelegd.

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook

een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as

heeft een reinigende kracht. Ook  het afbranden van de stoppels op

akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars

gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. Daarnaast is as ook

door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze zonden

die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd. De as voor het askruisje

is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de

paasperiode van het voorgaande jaar. We vragen u daarom uw oude

palmtakjes niet weg te gooien maar in te leveren. U heeft daarvoor de

gelegenheid in de weekenden 11/12 en 18/19 februari. Achter in de kerk

staat dan een mand waar u uw palmtakje in kunt doen. Alvast hartelijk

dank voor uw medewerking.
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NIEUWS VAN HET MANNENKOOR IN HONOREM DEI

De kerstperiode is weer voorbij. Het kerstconcert samen met het

mannenkoor Orpheus en het kamerkoor Delft Blue was een geweldig

succes. Voor ons mannenkoor In Honorem Dei en het dameskoor

Jubilatio was het een overvolle en zeer drukke tijd. Het concert werd met

volle inzet en enthousiasme beleefd en was voor het publiek - zo werd

ons na afloop verteld - een tijd van bezinning met sfeervolle muziek

waarvan men optimaal heeft genoten.

Gedurende deze periode werd ook duidelijk dat de bezetting van ons

koor redelijk aan het verouderen is en het steeds moeilijker wordt, om

met dit kleine aantal mannen, goede kwaliteit te kunnen garanderen.

Aanvulling met nieuwe leden is beslist noodzakelijk! Wij vragen u ons

daarbij te helpen door uzelf, uw familieleden of kennissen aan te sporen

om lid te worden bij In Honorem Dei. Een koor dat pas (!) 135 jaar de

gregoriaanse en meerstemmige Latijnse muziek hoog in het vaandel

heeft staan. Weinig of geen zangervaring? Geen probleem! Onze

bevlogen dirigent, Bas van Houte, leidt u zeer vakkundig over de

eventuele muzikale hobbels. Wat is er mooier om gregoriaanse- en

meerstemmige muziekstukken in de basiliek te kunnen blijven zingen?

Wilt u meezingen? Wij repeteren op dinsdagavond 20.30 uur in de

Wilgenburg, Land van Ris 6 Schiedam, achter de basiliek. Na afloop van

de repetitie is er altijd een drankje met soms een hapje. Neemt u dan

contact op met F. de Jong 06 - 22 66 68 19.
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MATTHÄUS PASSION 2017

De kersttijd ligt nog maar net achter ons,

of we blikken alweer vooruit naar Pasen.

In de week vóór de Goede Week wordt

er in Grote of St. Janskerk een uitvoering

gegeven van de Matthäus Passion van

Johann Sebastian Bach. Zo ook in 2017.

Het Holland Symfonie Orkest, het

Schiedams  Bachkoor,   Schiedams Bach

jeugdkoor en diverse solisten staan ook dit jaar weer onder leiding van

onze dirigent Bas van Houte.

De uitvoering is op woensdag 5 april 2017 en begint om 19.15 uur

(gewijzigde tijd!). De toegangsprijs is € 25,00. Dit is inclusief één

consumptie en programmaboekje.

SCHOONMAKERS GEZOCHT

De schoonmaakgroep van de Liduinabasiliek is dringend op zoek naar u

die ons zou kunnen assisteren in het schoonhouden van de kerk. Onze

groep bestaat uit 8 personen, 5 dames en 3 heren. Wij zijn een hechte

groep en komen één keer in de 14 dagen op de woensdagochtend

tussen 9.00 en 12.00 uur bij elkaar voor het schoonhouden van de kerk.

Om 10.00 uur drinken we gezamenlijk een kopje koffie/thee met wat

lekkers erbij. De reden waarom we willen uitbreiden is de leeftijd van

enkele dames en heren die om en nabij de 80 zijn. Kom op de

woensdagochtend eens even polshoogte nemen. Wij heten u hartelijk

welkom, man of vrouw. Onze leus is ‘vele handen maken licht werk’.

                     An Ruigrok, telefoon (010) 426 11 61.

ZIEKENBEZOEK

Ligt u of één van uw huisgenoten in het zieken-/verpleeghuis, dan kan op

verzoek één van onze vrijwilligers u daar komen opzoeken. Ook kan - in

overleg en op verzoek van de zieke - de H. Communie thuis gegeven

worden. In beide gevallen kunt u contact opnemen met mevrouw Th.

Bakker-Janse, telefoon: (010) 426 72 83.
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BUURTKOFFIE IN DE WILGENBURG

In de vorige Klepel berichtten we over ‘De Buren van Oost’, het

wijkinitiatief van Mary Brokken. We zijn inmiddels  een aantal maanden

verder, en er hebben verschillende bezoekjes over en weer

plaatsgevonden. Pastor Duynstee eet af en toe mee bij de buurthap,

ondergetekende waait af en toe aan bij de pipowagen, en Mary en

Jacqueline van ‘de Buren’ zijn een keer nader komen kennismaken in de

pastorie. En daar ontstond het idee om eens iets samen te doen.

Dus hebben we op zaterdag 17 december de wekelijkse buurtkoffie

gehouden in parochiezaal De Wilgenburg, deze keer met kerststol in

plaats van appeltaart. Na de koffie gaf pastor Duynstee een rondleiding

door de basiliek. Voor sommigen was het de eerste keer dat zij in onze

kerk waren, anderen hadden er meer voetstappen liggen. Dus werden er

naast verhalen over wat er allemaal te zien was, ook herinneringen

uitgewisseld. Het was een mooie ochtend, waarbij ontmoeting centraal

stond. Want er waren natuurlijk ook vrijwilligers uit de basiliek bij.

Mary Brokken zei hierover op Facebook: ‘Vanmorgen een hartelijke

ontvangst in de Basiliek. Mooi om te zien en te ervaren dat er helemaal

niet zo’n drempel hoeft te zijn! Wat of waarin je gelooft, we zijn allemaal

gewoon mens!’ En ook onze vrijwilligers vonden het een plezierige

ochtend.

Gerarda Havermans, pastoraatgroep Liduinabasiliek.
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TERUGBLIK HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Onder het motto 'Barmhartig zoals de Vader', had

paus Franciscus het 'Jaar van de Barmhartigheid'

uitgeroepen in de periode van 13 december 2015

tot 20 november 2016. Het was een heilig jaar

waarin barmhartigheid centraal stond.

Voor ons bisdom had onze basiliek een 'Heilige

Deur'. Vele groepen parochianen hebben met hun

priesters een pelgrimage gemaakt naar Schiedam

om   samen   door   de   heilige  deur  te   gaan,   de

Eucharistie te vieren, het Sacrament van Boete en Verzoening te

ontvangen en om de Heer te aanbidden in het Heilig Sacrament. Dit was

mogelijk doordat de basiliek gedurende het heilig jaar daartoe vrijdags

en zaterdags enkele uren geopend was.

Alle zeven deelgemeenschappen van onze parochie 'De Goede Herder'

hebben in de 'Weken van barmhartigheid' een activiteit georganiseerd

rond de werken van barmhartigheid. Ook het Liduina-feest op 1 mei

2016 stond in het teken van barmhartigheid. Verder is er aandacht

besteed aan de maandelijkse gebedsintenties van paus Franciscus en is

het - speciaal voor dit heilg jaar gecomponeerde - lied 'Misericordes sicut

Pater' regelmatig gezongen. Vlak voor het einde van het heilig jaar

hebben Kees Posthumus en Juul Beerda nog de voorstelling

'Barmhartigheid, de musical' uitgevoerd.

Op zondag 20 november op het hoogfeest van Christus Koning van het

heelal heeft mgr. Van den Hende met een eucharistieviering het heilig

jaar afgesloten en de heilige deur weer gesloten.

Gedurende het heilig jaar heeft onze basiliek circa 4480 bezoekers

mogen ontvangen. Daarnaast zijn er nog vele groepen met honderden

pelgrims naar de basiliek gekomen.

Een woord van dank gaat uit naar de groep vrijwilligers die de extra

openstellings-uren van de basiliek mogelijk heeft gemaakt en gastvrij

bezoekers en pelgrims heeft ontvangen! Ook hartelijk dank aan iedereen

die achter de schermen, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan

het  welslagen van  dit  'Jaar van de Barmhartigheid'!
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SILA INTERNETCONSULTATIE

Misschien hebt u er wel over gehoord in de media:

de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een

motie aangenomen die er in 2018 toe leidt dat er

door de gemeenten geen adres-wijzigingen  meer

zullen  worden verstrekt aan SILA, de (Stichting

Interkerkelijke Ledenadministratie.

SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke

gemeenten en via een slim systeem krijgen ook de parochies deze

informatie. Dit systeem helpt ook onze parochie om haar leden-

administratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van

de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis

en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven,

krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar

hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de

parochie helaas verloren kunnen gaan. Om kinderen en ouders

persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste H. Communie of het H.

Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten,

noem maar op, is een actueel ledenbestand voor uw parochie van

essentieel belang! En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook

een noodzakelijk instrument van uw parochie voor het jaarlijks

organiseren van de Actie Kerkbalans.

Het is duidelijk dat het verdwijnen van de SILA-regeling ingrijpende

consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van onze

parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven.

Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend waardoor u

bezwaar kunt maken tegen het afschaffen van de SILA-regeling. De

Nederlandse bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland

op om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten

horen. Hieronder vindt u de instructie hoe u dit stap voor stap kunt doen

en ook welke argumenten u daarbij zou kunnen gebruiken.

1. Ga naar de internetpagina

https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen

2. Ga onderaan deze pagina naar het kopje: ‘Reageer op consultatie en

klik op: Geef uw reactie op deze consultatie’.
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3. In het tekstblok dat zich opent, treft u de tekst aan ‘Vraag Wilt u

reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven’.

In het rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven dat de verstrekking

van adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet

blijven. Gebruik vooral uw eigen woorden. De volgende argumenten

kunnen u hierbij helpen:

C Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de

samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren

om hun ledenadministratie op orde te houden;

C SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede

administratie te voeren;

C SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de

ledenadministratie;

C Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij

bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit

beeld raken;

C SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.

4. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op ‘Verder’  (u hebt dan

stap 1 afgerond). U hoeft geen bestand toe te voegen (dat is stap 2)

en kunt dit overslaan door opnieuw op ‘Verder’  te klikken).

5. Bij stap 3 voert u twee maal uw e-mailadres en vervolgens uw

persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem

reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden

gebruikt voor het verwerken van uw inzending. Als u ermee akkoord

gaat dat uw reactie onder vermelding van uw organisatienaam of

voorletter, achternaam en plaats wordt gepubliceerd op de website,

dan kunt u dat onderaan de internetpagina aanvinken bij de tekst ‘Ik

ga ermee akkoord dat mijn reactie openbaar is’ Na het versturen van

uw reactie krijgt u een bevestiging toegestuurd naar het door u

opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar

de consultatie website die u moet aanklikken om uw reactie te

bevestigen. Het is dus van belang dat u uw e-mailadres juist invult én

uw reactie bevestigt via de link in de bevestigingsmail.

6. Tenslotte klikt u op ‘Verder’ om uw deelname aan de internet-

consulatie af te ronden.

Reageer vóór 3 februari 2017 want op die datum sluit de internet-
consultatie over de SILA-regeling! Veel succes en alvast hartelijk dank

voor uw aandacht en medewerking!
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