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LITURGISCHE KALENDER

3 december
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

Honorem Dei. Er is kindernevendienst.

10 december
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

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 december
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT: ZONDAG GAUDETE

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

Honorem Dei. Er is kindernevendienst.

18 december
BOETEVIERING

maandag 19.00 uur : Boeteviering. Aansluitend is er gelegenheid voor

persoonlijke biecht.

24 december
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT / VOORAVOND VAN KERSTMIS

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

Honorem Dei.

18.30 uur : Met de kinderen rond het KINDJE.

Vertellen over Jezus, samen bidden en zingen. Dit

is geen eucharistieviering.

20.00 uur : H. Mis met koren, orgelspel, trompet en

samenzang.

24.00 uur : Plechtige Nachtmis m.m.v. het herenkoor In

Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio.

Aanvang koorzang 23.30 uur.
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25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS: GEBOORTE

VAN DE HEER

maandag   9.30 uur : Plechtige hoogmis

m.m.v. het herenkoor

In Honorem Dei.

26 december
TWEEDE KERSTDAG: FEEST VAN DE

H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR

dinsdag   9.30 uur : Eucharistieviering

m.m.v. het dameskoor

Jubilatio.

31 december (oudejaarsdag)
FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

18.00 uur : Feestelijk Lof met Te Deum, ter afsluiting van het

jaar, m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

1 januari
NIEUWJAARSDAG:
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD

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

Aansluitend  aan  deze  viering  bent  u  van harte welkom in de

Wilgenburg om elkaar NIEUWJAAR te wensen (tot ± 12.30 uur)

7 januari
HOOGFEEST VAN DE OPENBARING DES HEREN   (DRIEKONINGEN)

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

14 januari
TWEEDE 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.
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21 januari
DERDE 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.

28 januari
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR DE BRUIDSPAREN:

De heer en mevrouw Reniers-Peters die op zaterdag 26 augustus in de

eucharistieviering God hebben gedankt voor hun 50-jarig huwelijk.

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Ruud Poels

Lizhen Yang

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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KERSTVIERINGEN EN KERSTMUSICAL

Kerstavond om 18.30 uur komen we met de kinderen samen rond het

Kindje. De kinderen voeren de kerstmusical op, we zingen kerstliederen

en we brengen het Kindje naar de kribbe. Om 20.00 uur is de eerste

Kerst-eucharistieviering met koren, orgelspel, trompet en samenzang,

om 24.00 uur is de plechtige nachtmis, muzikaal verzorgd door ons

herenkoor In Honorem Dei en ons dameskoor Jubilatio. Op Eerste

Kerstdag om 9.30 uur is de feestelijke hoogmis (met ons herenkoor In

Honorem Dei). Zo ook op de Tweede Kerstdag om 9.30 uur (met ons

dameskoor Jubilatio).

OPROEP AAN AUTOMOBILISTEN

Wie geeft zich op, om op de zondagen en de bijzondere feestdagen,

zoals Kerstmis, Pasen, St. Liduinafeest enz., mensen naar de kerk te

brengen en na afloop weer naar huis? Het is niet nodig dat u uw gast

iedere week ophaalt, daar zijn genoeg rijders voor.  Juist gaat het om die

bijzondere dagen en feesten. Geeft u zich alstublieft op zodat ook die

mensen die slecht ter been zijn, of om welke reden dan ook niet op eigen

kracht naar de kerk kunnen komen door u gehaald worden en deel

kunnen nemen aan de vieringen in onze basiliek. Opgave bij mevrouw

Th. Bakker-Janse: telefoon (010) 426 72 83. Heel veel dank voor uw

medewerking.

WEBSITE VOOR INTERNATIONALE MISSEN

Het bisdom Rotterdam heeft een

website gelanceerd met een

overzicht van een groot aantal

internationale Missen in migranten-

parochies en -gemeenschappen in

het bisdom. Het bisdom telt een groot aantal migrantenparochies. Ieder

bisdom is zelf verantwoordelijk voor het pastoraat onder migranten

binnen zijn grenzen. Het is voor hen van belang in hun eigen taal te

kunnen bidden, zoals dat ook voor Nederlanders geldt, onderstreepte

vicaris-generaal Dick Verbakel bij de lancering van de site holymass.nl.

Op de website is informatie te vinden over vieringen in ongeveer twintig

parochies en migrantengemeenschappen in het bisdom.
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ADVENTSACTIE - VOEDSELBANK

Omdat er juist in de kersttijd extra vraag naar voedselpakketten is,

zullen we - evenals vorig jaar -  in het kader van de Adventsactie ook dit

jaar weer extra aandacht besteden aan de voedselbank. Maar... geeft u

alstublieft  alleen houdbare  levensmiddelen - en alstublieft geen kleding.

Verder vragen wij u om naast de levensmiddelen een kaart met een

kerstwens in de mand te doen.

Doet u mee? Mede namens de voedselbank alvast hartelijk dank!

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN

Ook dit jaar is er weer een bloemschik-workshop. Tijdens deze workshop

kan ieder een bloemstuk (geen adventskrans) maken in de sfeer van

Kerstmis. Alle materialen zullen daarvoor aanwezig zijn.

Begeleiding: Thea van Houten en Fredie van Dalsen.

Verdieping: Pastoor Michel Hagen.

Datum en tijd: Zaterdag 9 december van 10.00 - 12.30 uur.

Plaats: De Wilgenburg.

Kosten: € 10,00

Aanmelden: Vooraf aanmelden bij Thea van Houten, telefoon (010)

473 15 27, e-mail fvanhouten@kabelfoon.nl is nood-

zakelijk in verband met aanschaf van de materialen.
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KERSTREIS

Ook dit jaar organiseert de parochie weer een kerstreis op woensdag 13

december en wel naar Leuven in België. Onderweg zullen we stoppen in

Breda voor koffie met gebak. Leuven is het bezoeken meer dan waard:

prachtige musea, de St. Pieterskerk, de St. Geertrui abdij. Ook zijn er

verwarmde terrassen en sfeervolle winkels. En natuurlijk ontbreekt de

Leuvense kerstmarkt niet. De 30-ste editie, die dit jaar heel speciaal zal

worden, wordt gehouden op het St. Donatusplein.

In de middag vertrekken we naar Hogerheide waar we om 18.15 uur

zullen dineren bij Familyland (schnitzel). Hier kunnen we lekker eten en

onze bevindingen van deze dag met elkaar delen..

De kosten bedragen € 45,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/gebak en

diner. We vertrekken om 9.00 uur uit Schiedam. Opstapplaats: voor de

Liduinabasiliek. Rond 21.15 uur zijn we weer terug in Schiedam.

Er kunnen twee rolstoelen mee. Wij raden u ten zeerste aan om uw

rollator mee te nemen omdat er veel gelopen wordt deze dag.

U kunt zich opgeven bij mevrouw Bakker, tel.: (010) 426 82 28, e-mail:
tbj39@caiway.nl. Graag uw betaling uitsluitend overmaken op
bankrekening NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v. ‘Par DGH exploit DG
Liduina basiliek’ o.v.v. ‘Kerstreis Leuven’.

Reiscommissie Liduinabasiliek.
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IN MEMORIAM RUUD POELS, 1944 - 2017

Op zondag 24 september overleed Ruud Poels, na een ernstige ziekte.

Hij betekende veel voor de Liduinabasiliek.  

Toen de Goede Herderparochie in 2009 het licht zag, werd al gauw ook

het Liduinacomité nieuw leven ingeblazen. Dit met één belangrijke

steunpilaar: Ruud Poels. Hij ging het Liduina-archief uitzoeken en

rangschikken. Dit archief bevindt zich voor een groot deel bij het

gemeentearchief, maar ook op de zolder van de sacristie van de basiliek

is nog veel te vinden. Daarnaast ging Ruud op zoek naar plaatsen in

Nederland waar sporen van Liduina zijn: glas-in-loodramen, schilderijen

of beelden van de stadsheilige. Hij fotografeerde deze allemaal. Dit alles

met een grote ijver en precisie. Wat is het fijn dat Ruud heeft mogen

meemaken dat in Schiedam in 2015 het Liduinajaar werd uitgeroepen.

Een heel jaar waarin in de stad Liduina in het middelpunt stond. Eerst

werd gedacht dat het Stedelijk museum een tentoonstelling aan haar zou

gaan wijden, in de Grote Kerk op de plek waar in de Middeleeuwen de

grafkapel was geweest (de contouren zijn er nog steeds zichtbaar). Toen

die plannen niet doorgingen werd besloten in de basiliek een

tentoonstelling in te richten, rechts vooraan. Er kwam een

tentoonstellingscommissie, onder leiding van pastoraal werker Kees

Koeleman, we vonden vele vrijwilligers die zorgden dat de kerk wekelijks

een paar dagen werd opengesteld. Er kwamen meer dan tienduizend

bezoekers kijken. 

Processie

Ruud was heel ervaren in het vormgeven van tentoonstellingen. Op ‘zijn’

school, het Spieringshoeklyceum had hij het vaak mogen doen. Van

allerlei plaatsen werden voorwerpen, prentjes, boeken geleend, veelal

van particulieren. Ruud haalde ze dan bij de mensen thuis op, en

administreerde alles zeer zorgvuldig. Hij deed dit met een gedrevenheid

die bewondering én soms ook wel wat irritatie wekte. Ruud wist precies

wat hij wilde en dat andere mensen óók wat wilden, verloor hij weleens

uit het oog. In 2015 werd ook voor het eerst een Liduinaprocessie in de

openlucht gehouden, door de binnenstad, langs plekken waar Liduina

haar sporen had nagelaten. Die processie kreeg de volledige aandacht

van Ruud. Hij zocht nieuwe vrijwilligers - hij werd er zelf één van - om

met de reliekschrijn te lopen. 

Afgelopen mei was er weer een processie. Het was ontroerend om te
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zien hoe hij deze van een afstandje gadesloeg en fotografeerde, te ziek

om zelf nog deel te nemen, maar hij wilde dit toch niet missen.

Naast de Liduinacommissie is ook het Herenkoor In Honorem Dei een

belangrijke stem verloren. Ruud was een trouw, enthousiast lid. 

Cees Koogje

Het is bijzonder dat een paar dagen eerder dan Ruud, op 21 september,

ook Cees Koogje overleed. Was Ruud een steunpilaar in de

Liduinabasiliek, Cees Koogje was dit in de Grote Kerk. Hij heette de

Liduinaprocessie jaarlijks van harte welkom voor de gebedsdienst in de

Grote Kerk. Cees was de drijvende kracht achter de inloopconcerten op

zaterdagmiddag. Hij was creatief en ondernemend.

Hun overlijdensadvertenties verschenen beide op woensdag 27

september in het Stadsblad. In beide advertenties was hetzelfde regeltje

opgenomen: ‘Ruhe sanfte, sanfte ruhe’, uit het slotkoor van de

Mattheuspassion, jaarlijks zongen ze dit werk in hetzelfde koor. 

Prediker

Bij de uitvaart van Ruud op 29 september werd voorgelezen uit het boek

Prediker: over ons zwoegen onder de zon, en dat alles toch een goede

plaats in de tijd is gegeven. Ruud heeft wat afgezwoegd voor kerk en

stad: met zijn fototoestel, zijn kleine notitieblokje paraat om alles vast te

leggen, te behoeden, een goede plaats te geven onder onze zon. Dat hij

nu mag rusten in vrede, in Gods eeuwige licht. 

Lidwien Meijer.
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COMMISSIE ‘STIP OP DE HORIZON’

In de vorige Klepel berichtten wij u over de op handen zijnde

veranderingen in parochie De Goede Herder naar aanleiding van het

onderzoek naar de stand van zaken in de parochie, vijf jaar na de

oprichting. In de brief heeft u toen onder andere kunnen lezen over het

besluit dat er binnen 5 jaar in iedere stad nog maar één geloofs-

gemeenschap  over  is  i.p.v.  alle  huidige  deelgemeenschappen in die

stad. Eén van de consequenties daarvan is dat er dan ook nog maar één

pastoraatsgroep per 1 juni 2018 is.

Om daar naar toe te groeien is er per stad (Schiedam en Vlaardingen)

een commissie ‘Stip op de horizon’ in het leven geroepen. Deze

commissie heeft tot doel, een visie te formuleren en advies te geven aan

het bestuur en het pastoraal team hoe het vieren/leren/dienen in de

basiliek zo ingericht kan worden dat een thuisplek voor alle parochianen

uit de voormalige vier deelgemeenschappen gaat ontstaan. Namens de

basiliek hebben Cintha van den Toorn, Gerarda Havermans en Lex

Wepster zitting in deze commissie.

Tot nu toe heeft de commissie tweemaal vergaderd: Eén vergadering

met een algemeen karakter en één waarin al wat verkennende

gesprekken gevoerd zijn. Omdat de commissie pas net begonnen is, is

er nog geen concrete informatie. Mocht er vermeldenswaardig nieuws

zijn, dan houden we u op de hoogte via het Informatief of via de Klepel.

Pastoraatsgroep Liduinabasiliek.
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KERSTWENS

De Liduinabasiliek stuurt onderstaande kerstwens aan allen, die via

kerkbijdrage / onderhoudsfonds of op andere wijze onze kerk hebben

geholpen. Hebt u ondanks uw steun geen kaart ontvangen, dan gaarne

uw reactie... Enkele honderden kaarten worden verstuurd, dus het zou

kunnen zijn, dat er een vergissing wordt gemaakt... Allen, die via de

collecte bijdragen (maar wier namen ons niet bekend zijn)... langs deze

weg onze hartelijke dank en beste wensen!
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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 4 januari 2018 via  klepel@kpnmail.nl 


