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LITURGISCHE KALENDER

25 juni
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

In de maanden juli en augustus is er

geen koffiedrinken in de Wilgenburg

2 juli

DERTIENDE 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.

9 juli
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

16 juli
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

23 juli
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met zang en orgelspel.

30 juli
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met zang en orgelspel.

6 augustus
FEEST VAN DE GEDAANTEVERANDERING

VAN DE HEER

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met zang en orgelspel.
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13 augustus
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

15 augustus
HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING

dinsdag 19.00 uur : Eucharistieviering met zang.

20 augustus
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

27 augustus
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

3 september
TWEE-EN-TWINTIGSTE 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.

10 september
DRIE-EN-TWINTIGSTE 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.

17 september

VIER-EN-TWINTIGSTE 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.
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24 september
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

FAMILIEBERICHTEN

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET:

Filip Kafarowsky 2 april 2017

OP ZONDAG 28 MEI HEBBENVOOR DE EERSTE KEER DE

H. COMMUNIE ONTVANGEN: Christofer Riley

Miguel Hengst Chayla Westra

Hersaid Silvania Bartek Lenarczyk

Zuzanna Sercow Olivier Wisnieuwski

Martin Damaszek Levi Veefkind

Reyshannold Lacruz Wouter Buckens

Reysha Lacruz Xiara Bonevatura

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Diva Mambre

Piet Kobessen

Jan van Es

Thom Collignon

Cornelia van den Driesche-Jans

Joke Cerlini-van der Horst

VERJAARDAGEN:

Op dinsdag 11 juli is pater Kunnekkadan jarig. Een gelukwens kunt u

sturen naar: Liduinabasiliek, Singel 104, 3112 GS   Schiedam.

Op donderdag 14 september is pastoor Duynstee jarig. Als u hem een

kaartje wilt sturen: Liduinabasiliek, Singel 104, 3112 GS   Schiedam.

Op maandag 18 september is onze oud-rector mgr. Vismans jarig. Ook

hij zal uw gelukwensen zeker op prijs stellen. Zijn adres is: Willem de

Zwijgerlaan 109, 3116 HW   Schiedam.  Telefoon: 06 - 51 56 37 90.
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DANKWOORD PATER KUNNEKKADAN

Een mooie viering was het op 27 mei, de dag waarop mijn 25-jarig

missionaris-jubileum werd gevierd. Ik wil u allemaal danken. U bent als

mijn familie. Graag wil ik u allemaal zeer bedanken voor uw  aandacht,

liefde en bijdrage aan dit onvergetelijke feest.

Het feest van mijn priesterjubileum zie ik als een tijd om God en u te

danken voor Zijn genade en zegen. Ik kan u allen zeggen dat de

conclusie van mijn 25 jaar leven als missionair priester de volgende is:

moeilijke wegen leiden tot mooie bestemmingen!

Wanneer ik terugkijk op mijn jubileumfeest op 27 mei, zie ik veel

enthousiaste en hartelijke mensen die er aan meegedaan hebben.

Daarom zeg ik iedereen die daar direct of indirect deel van hebben

uitgemaakt, heel grote dank! Veel van die mensen behoren tot onze

mooie gemeenschap De Goede Herder Parochie, onze

parochiegemeenschap in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Ik bid dat

mijn priesterjubileum een nieuwe impuls mag toevoegen aan mijn

pogingen het Woord van God te brengen naar alle mensen van

verschillende godsdiensten en culturen. Daar draagt de warmte die ik van

jullie voel zeker aan bij. Dank voor uw aanwezigheid, uw actieve

participatie, uw hartelijkheid en uw bijdrage aan mijn 25-jarig

jubileumfeest. Ik vraag Gods zegen voor u allen.

Pater Avin Kunnekkadan SVD.
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DANKWOORD MGR. VISMANS

Een 50-jarig jubileum had ik nog niet

meegemaakt, maar als het u overkomt.....

geniet er van. Zo heb ik het ervaren in onze

basiliek op Eerste Pinksterdag: een prachtige

eucharistieviering (met onze bisschop als

hoofdcelebrant in concelebratie met vele

anderen), met goed verzorgde zang door ons

herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor

Jubilatio (en trompet), bloemrijk versierd altaar,

en onze  vertrouwde  liturgische  assistenten. En

een goed bezette kerk! Ter herinnering aan de vieringen aan het altaar

mocht ik de afbeelding daarvan ontvangen op een prachtig schilderij,

met veel inzet gemaakt door een parochiaan.

Veel dank aan allen, die zich hebben ingezet voor een dag met vele

goede herinneringen. Dank ook voor de vele felicitaties, persoonlijk en

schriftelijk. Bovenal dank aan onze Heer voor mijn leven en heel

bijzonder voor de 50 jaar, dat ik priester mocht zijn in Zijn Kerk!

Mgr. P.M. Vismans, oud-rector van de Liduinabasiliek.

375 JARIG BESTAAN BEDEVAARTSOORD KEVELAER

Op zijn tocht van Weeze naar Geldern, bij een zogenaamd Hagelkruis,

op de heide van Kevelaer, had de vrome marskramer Hendrik Busman

de gewoonte enkele ogenblikken te bidden. Plotseling hoort hij een

geheimzinnige stem, uit de richting van het kruis: "Bouw mij op deze

plaats een kapelletje". In eerste instantie schenkt hij er weinig aandacht

aan, maar op drie verschillende dagen hoorde hij deze stem. Met

toestemming en met hulp van de toenmalige pastoor van Kevelaer,

Johannes Schink, begon hij al spoedig aan de bouw van een kleine

kapel.

Kort na Pasen 1642 krijgt de vrouw van Hendrik, Mechel Schrouse, een

nachtelijke verschijning. Zij ziet in een helder wit licht een kleine  kapel

met daarin een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg. Het verhaal

van de nachtelijke verschijning wordt bevestigd door een verklaring van

een wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht had

gezien in het huis van Busmans.
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Deze afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg was kort daarvoor aan

haar te koop aangeboden door twee Hessische soldaten. Ze kocht het

niet, want ze vond het te duur. Dit verhaal is voor Hendrik de bevestiging

van zijn Hemelse opdracht. Hij stuurt zijn vrouw op pad om de afbeelding

(een koperdruk) te verkrijgen, dat lukt haar na veel moeite. Het betreft

hier een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg, zoals zij daar vooral

tijdens de pestepidemie van 1623 spontaan werd vereerd als de

‘Troosteres van de bedroefden’. Met nog meer gedrevenheid zorgt

Hendrik ervoor dat de kapel er komt. 

Op zondag 1 juni 1642 (in alle stilte) is het zover.

Pastoor Johannes Schink plaatst de afbeelding in

de kapel. De afbeelding is een eenvoudige koper-

druk ter grootte van 7,5 x 11 cm. De tekst op dit

prentje luidt: ‘Getrouwe afbeelding van de Moeder

Van Jezus, de Troosteres van de Bedroefden, in

de omgeving van Luxemburg, beroemd door

wonderen en vereerd door vele mensen’. Op

dezelfde dag is er al een grote toeloop van nieuws-

gierige mensen. Het verhaal van deze wonderlijke

gebeurtenis gaat  als  een lopend vuurtje door de

streek.  Kevelaer wordt een bedevaartplaats.

In 1643 werd met de bouw van een bedevaartkerk, de tegenwoordige

kaarsenkapel, begonnen. In dat jaar vindt ook de eerste processie

plaats. In 1654 werd het eenvoudige kapelletje van Hendrik Busman

vervangen door de tegenwoordige zeshoekige kapel, de zogenaamde

genadekapel.  De Mariabasiliek  werd gebouwd in de jaren 1858-1864.

De Stichting Haagse Bedevaarten organiseert voor de 123e keer sinds

de oprichting in 1894 de jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze Lieve

Vrouw van Kevelaer onder geestelijke leiding van moderator pastoor J.H.

Smith uit Leiden. U kunt kiezen uit een:

C 1-daagse bedevaart op vrijdag 11 augustus 2017

C 3-daagse bedevaart van donderdag 10 t/m zaterdag 12 augustus

U kunt zich aanmelden via e-mail: aanmelding@bedevaart.nl of

telefonisch (010) 414 95 77. Zie ook www.bedevaart.nl
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STICHTING VRIENDEN VAN DE LIDUINABASILIEK

In de tijd dat ik pastoor was, heb ik u vaak

gesproken over onze gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor de instandhouding

van onze basiliek. En dus ook onze taak voor

het onderhoud van het gebouw. U bent nooit

karig geweest wat betreft de financiering van

alles. 

Met   name   bij   de   restauratie   die   op  19

september 1994 werd gestart en de voltooiing van de restauratie in

1999. Mede dankzij u, is er toen maar liefst circa € 7.800.000,-

(17.200.000,- gulden) bijeengebracht om ons kerkgebouw te laten

restaureren en te laten voortbestaan met als resultaat dat wij nu een

prachtige basiliek hebben. 

Uw giften voor de Algemene Kerkbijdrage hebben we altijd in grote

dankbaarheid zo goed mogelijk besteed. En er was en is veel te doen

om onze kerk in goede staat te bewaren. Er is geld nodig om de kerk te

verwarmen. Het bijhouden van het schilderwerk. Voor goede informatie

over alles wat er in de gemeenschap gebeurt, voor tekstboekjes voor de

liturgie is veel papier en inkt nodig. Soms moet de loodgieter komen

vanwege lekkages die in een ouder gebouw nogal eens voorkomen.

Verlichting door onze prachtige lichtkronen kost geld. Kosten voor de

liturgie (onderhoud van liturgische kleding) en de pastoraal vragen ook

steeds de nodige aandacht. Materiaal voor de schoonmaak is nodig (met

veel dank aan de vrijwilligers die steeds weer boenen en poetsen). Denk

aan de prachtige bloemversiering in onze basiliek (met veel dank aan de

bloemendames!).

En zo zijn er ook steeds weer onvoorziene werkzaamheden, die gedaan

en betaald moeten worden. Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers die de

handen uit de mouwen willen en kunnen steken. Gelukkig hebt u steeds

door uw algemene kerkbijdrage deze uitgaven mogelijk gemaakt! 

Maar... als er grote dingen aan de hand zijn. Hoe doet u dit met uw eigen

huishouding? Als verstandige mensen hebt u gespaard voor onvoorziene

uitgaven.  Uw  wasmachine  moet  gerepareerd  worden  of  uw  televisie.
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Vanwege allerlei lekkages moet de schilder nogal wat werk verrichten.

Het dak is niet meer erg waterdicht. Maar u hebt gelukkig gespaard voor

deze onvoorziene uitgaven... 

Evenzo moeten we als kerk sparen voor onvoorziene werkzaamheden,

die gedaan moeten worden. Vanuit onze Stichting Vrienden van de

Liduina Basiliek proberen we dit laatste mogelijk te maken: sparen voor

toekomstige mogelijke en actuele noodzakelijke reparaties,  wanneer de

normale middelen niet voldoende zijn om onvoorziene werkzaamheden

uit te voeren. Het is dus geen vervanging van de algemene

kerkbijdragen, maar een ondersteuning. 

Daarom vragen wij uw steun en sympathie voor ons vriendenfonds ten

behoeve van de instandhouding van onze basiliek. Uw bijdrage op onze

rekening zien we met grote dankbaarheid tegemoet.

Bankrelatie:  NL54 INGB 0006 6944 73.  Stichting Vrienden

van de Basiliek H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans. KvK-

nummer: 6213 8650.  Telefonisch contact: (010) 426 82 62.

Bij voorbaat veel dank, ook namens de bestuursleden van de

Vriendenstichting!

Mgr. P.M. Vismans, ambassadeur Vriendenstichting Liduinabasiliek.
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MARTELAREN VAN GORCUM

Dit jaar is het 150 jaar

geleden dat de Martelaren

van Gorcum door paus Pius

IX zijn heilig verklaard en

opgenomen in de ‘Lijst van

heilige martelaren’. De 150

jaar heiligverklaring is op

zaterdag 29 april 2017 met

een Eucharistieviering in de

Bedevaartskerk van de HH.

Martelaren van Gorcum op

plechtige wijze herdacht. 

De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde

van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onafhankelijkheid, maar er

liepen ook religieuze stellingnamen doorheen die verhard waren aan de

vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. De Beeldenstorm raasde in 1566

door de Nederlanden. In 1567 stelde Alva de gehate Raad van Beroerten

in, die de opstandelingen en beeldenstormers streng berechtte. Op 1

april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen, onder

aanvoering van Lumey. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de

grond in de Noordelijke Nederlanden.

Vooral de clerus en de katholieke godsdienst waren het mikpunt van de

geuzen. Kloosters werden gesloten. In verschillende plaatsen werden

priesters en religieuzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een

veilig heenkomen als de geuzen in aantocht waren. Toen de geuzenvloot

op 26/27 juni Gorcum innam, werd een groepje geestelijken gevangen

genomen. Bijna twee weken lang werden ze gefolterd, getreiterd en

verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per

vrachtschuit naar Brielle vervoerd waar Lumey hen opwachtte. Bij hun

gezelschap kwamen nog vier priesters van andere plaatsen. In totaal

waren ze toen met 23.

Bij de verhoren in Brielle vielen drie van hen af, bij de terechtstelling nog

een. In de nacht  van  9  juli  zijn  ze  naar  Rugge  gebracht,  even buiten
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Brielle naar een klooster dat in april al gesloten was. Daar zijn de 19

martelaren opgehangen aan de balken van de turfschuur. Hun

geschiedenis is goed bekend, omdat iemand uit Gorcum die familie was

van een van hen de gebeurtenissen van dichtbij heeft meegemaakt,

daarbij nog getuigenissen van anderen verzameld heeft en daarover een

boek geschreven. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze

vandaan kwamen, wat ze deden. En van de meesten ook hun levensloop

en leeftijd. In de 19e eeuw hebben katholieken de grond gekocht, er een

houten kapel gebouwd en een binnenplaats, het zgn. martelveld. Later is

er een grote stenen kerk gezet. Op het martelveld zijn met een betonnen

rand de omtrekken van de turfschuur aangegeven. In de kerk staat de

reliekschrijn. Al heel lang trekken mensen naar deze plaats om er te

bidden en de gedachtenis van deze martelaren in ere te houden.

Op zaterdag 8 juli 2017 wordt de Nationale Bedevaart naar HH.

Martelaren van Gorcum, Rik 5 (hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle

gehouden.  Het thema dit jaar is  ‘Verbonden in Christus’.  Programma:

11.00 uur Pontificale Eucharistieviering met muzikale begeleiding van

het koor Deo Sacrum van de parochie De Vier

Evangelisten te Den Haag/Loosduinen o.l.v. dirigent André

Vis.

13.30 uur Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma.

14.30 uur Kruisweg.

15.30 uur Vespers en Processie met pelgrimszegen.
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NIEUWS VAN HET MANNENKOOR IN HONOREM DEI

Pasen is voor de koren niet zonder meer voorbijgegaan, integendeel, het

was een intensieve en succesvolle periode.

Het mannenkoor In Honorem Dei heeft naast de gebruikelijke

paasvieringen op uitnodiging van de Laurenskerk in Rotterdam ook nog

de Donkere Metten (Getijdengebeden) uit de liturgie van de Goede

Week gezongen. Deze gezangen worden niet veel meer uitgevoerd. Het

was dan ook een bijzondere ervaring en het gaat als volgt:

Voor aanvang wordt in het koor de zogenaamde kaarsegge of triangel

geplaatst, een kandelaar met 14 ongebleekte waskaarsen en op de top

een gebleekte was, of witte kaars, symbool van Christus. Na elke (van

de 14) psalm (deze keer Lamentatione Jeremiae Prophetae), die door

Bas van Houte, onze dirigent, schitterend werd gezongen afwisslend met

het koor, wordt er een kaars gedoofd, tot uiteindelijk alleen de bovenste

witte kaars, symbool van Christus, het Licht van de wereld, blijft branden.

Het vrome volksgeloof in de Middeleeuwen wilde dat het uit rouw om

Jezus' lijden en sterven steeds donkerder werd en meende in het doven

van  de  kaarsen  te  zien  hoe zijn vrienden, de apostelen, Hem één

voor  één  in  de  steek lieten.  Het  was  een  belevenis  en spannend

om  deze   Donkere  Metten  -  die  voor   alle  koorleden  voor   het  eerst
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werden gezongen - in de Laurenkerk te mogen zingen. De akoestiek is

daar fantantisch en de dominee, Bert Kuipers, was uitermate tevreden

en vond het zeker voor herhaling vatbaar.

Dit is natuurlijk een uniek gebeuren en nodigt uit om mee te zingen.

Welnu, we nodigen u, uw familie, kennisen en kerkgangers uit om naar

onze repetitie op dinsdagavond te komen om deze leuke en spannende

optredens mee te kunnen maken. Het is echt heel bijzonder, dus sluit u

bij ons aan. U zult er geen spijt van krijgen! Elke dinsdag om 19.15 uur

repeteert het damerskoor Jubilatio en om 20.45 uur het mannenkoor In

Honorem Dei in de Wilgenburg.

U bent van harte welkom! Belt u voor de zekerheid Frans de Jong, 06 -

22 66 68 19 voor het mannekoor en An Ruigrok, 010 - 426 11 61 voor

het dameskoor. U wordt met open armen ontvangen.

Frans de Jong.

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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KERKELIJKE VIERING FRANCISCUS VLIETLAND ZIEKENHUIS

Voor alle patiënten die tijdens de

zondagochtend in het Franciscus

Vlietland verblijven en behoefte

hebben aan een kerkelijke viering

bieden wij per 1 juli 2017 de

kerkelijke vieringen, die gehouden

worden      in      het      Franciscus

Gasthuis,  live  aan  via  een  groot  scherm  in  het personeelsrestaurant.

Voor het realiseren van de kerkelijke vieringen komt het Franciscus

Vlietland graag in contact met enthousiaste vrijwilligers die kunnen

helpen bij deze activiteit. Er zijn mogelijkheden op zaterdag- en/of

zondagochtend van ongeveer 9.00- 12.00 uur. Enkele voorbeelden zijn:

C U bezoekt samen met collega-vrijwilligers de patiënten op de

verpleegafdelingen om te vragen of er belangstelling is voor de

kerkelijke viering op zondag, een gesprek met de geestelijk verzorger

of het ontvangen van brood en wijn aan bed (zaterdag).

C U begeleidt patiënten naar de ruimte waar de kerkelijke viering, die

wordt gehouden op de locatie Gasthuis, wordt uitgezonden. U zit

tijdens de viering naast de patiënt en helpt indien nodig met zaken als

het bladeren in de liturgie. Na afloop van de viering drinkt u een kopje

koffie/thee met de patiënten en brengt hen daarna weer terug naar de

verpleegafdeling (zondag).

C U bereidt het technische gedeelte van de viering voor en zorgt ervoor

dat alle benodigdheden na afloop van de viering weer op zijn plaats

worden opgeborgen (zondag).

Wij bieden onze vrijwilligers een zinvolle werkplek, gezellige sociale

contacten, een prettige werksfeer, een collectieve vrijwilligers-

verzekering en een reiskostenvergoeding.

Wilt  u zich  inzetten  voor  de patiënten van het Franciscus Vlietland bij

de  Dienst  Geestelijke Verzorging,  bent u  minimaal  éénmaal per

maand  beschikbaar en herkent u zich in de onderstaande profielschets

dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Trudy  Klapwijk,

vrijwilligerscoördinator,   telefoon:  (010)   893  00  33.
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e-mail: t.klapwijk@franciscus.nl

Profielschets Franciscus vrijwilliger:

C U heeft affiniteit met de patiënten en bezoekers;

C U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie en combineert

betrokkenheid bij patiënten met het vermogen tot afstand nemen;

C U bent sociaal vaardig, heeft enthousiasme voor het werk, weet

geduld en begrip op te brengen, kan goed luisteren en bent niet

bang om te praten;

C U kunt zelfstandig werken en kunt samenwerken met

collegavrijwilligers en beroepskrachten;

C U bent fysiek en mentaal in staat de gekozen activiteit uit te voeren;

C U neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid voor de

vrijwilligersactiviteit en bent aanspreekbaar op de uitvoering

daarvan;

C U beheerst de Nederlandse taal.

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: Tel.: 426 72 83. Voor zover er

parochianen zijn, die zich aanbieden om te rijden, kunnen we aan uw

verzoek voldoen.
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Basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw van de Rozenkrans,

deelgemeenschap van de R.K. parochie De Goede Herder

Singel 104,  3112 GS   Schiedam

Tel.: 010 - 426 82 28    Int. : www.liduinabasiliek.nl

Koster: J.W.G.M. Rutten Tel.:  010 - 426 90 48  /  06 - 53 74 06 35

PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Ch.E.M. Duynstee, pastoor (pr) A. Kunnekkadan SVD (pr)

H.M.W. Egging, rector (pr) C.A. Koeleman (pw)

Mevrouw E. Barendregt-Koalsie (administratie),

Tel.: 06 - 31 99 09 59

EUCHARISTIEVIERINGEN

woensdag :   8.30 uur zaterdag : 18.00 uur

vrijdag :   8.30 uur zondag :   9.30 uur

BANKREKENINGNUMMERS

Misintenties  :  Rekeningnummer NL58 INGB 0000 5303 42

t.n.v.  :  Pastoor Liduinakerk, Schiedam

AKB en/of onderhoud  :  Rekeningnummer NL45 INGB 0002 6250 00

t.n.v.  :  Liduinabasiliek, Schiedam

Vriendenstichting  : Rekeningnummer NL54 INGB 0006 6944 73

t.n.v.  : Stichting Vrienden van de basiliek van de heilige

   Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans.
MISINTENTIES

Contactpersoon  :  Mevrouw Th.C.M. Kappelhof-Streep.

 Tel.: 010 - 426 82 62  Email: thcmstreep@hetnet.nl

WILGENBURG  :  Land van Ris  6 Tel.: 010 - 426 85 24

Contactpersoon  :  D.A. Bontenbal

 Tel.: 010 - 273 27 78  Email: d.bontenbal@caiway.nl
ZIEKENBEZOEK

Contactpersoon  :  Mevrouw Th. Bakker-Janse.

 Tel.: 010 - 426 72 83 Email: tbj39@caiway.nl

KOPIJ INLEVEREN  :  Vóór 31 augustus 2017 via  klepel@kpnmail.nl 


