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LITURGISCHE KALENDER

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.

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

(MARIA LICHTMIS)

vrijdag 19.00 uur : Eucharistieviering met kaarsen-

wijding, lichtprocessie en

medewerking van het

dameskoor Jubilatio.

Aansluitend wordt de

Blasiuszegen gegeven.

4 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.

11 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.

14 februari
ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

  8.30 uur : Eucharistieviering.

19.00 uur : Eucharistieviering met zang.

Tijdens de eucharistievieringen oplegging van het askruisje.
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18 februari
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.

25 februari
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

4 maart
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

11 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.

Hierna is er gelegenheid tot koffiedrinken in de

Wilgenburg.

18 maart
VIJFDE 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.

25 maart
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.
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FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR DE BRUIDSPAREN:

De heer en mevrouw Hagen-van Kan die op zondag 19 november 2017

in de eucharistieviering God hebben gedankt voor hun 50-jarig huwelijk.

De heer en mevrouw Van der Linden die op zondag 3 december 2017 in

de eucharistieviering God hebben gedankt voor hun 55-jarig huwelijk.

BIDDEN  WE  VOOR  ONZE  OVERLEDENEN,  EN  VOOR  HEN,  DIE

ZIJN  ACHTERGEBLEVEN:

Miep Kerkhof-Lansbergen.

Wil Egging Zus Schouwenburg-van Es

Rita Martens-Simonis Dries Sebel

DANKWOORD ADVENTSACTIE

Dit jaar hebben we tijdens de Adventsactie weer extra aandacht besteed

aan de voedselbank. Evenals vorig jaar zijn er zeer veel levensmiddelen

ingezameld die samen met de bijgevoegde kerstwensen inmiddels aan

de Voedselbank zijn aangeboden. Hartelijk dank voor uw gaven en...

blijft u de voedselmand 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  20, 30 en 40 cm.  De prijzen hiervan zijn respectievelijk €

16,00, € 25,00 en € 32,00. De kerk-paaskaarsen kunnen geleverd

worden in de lengten 70 - 120 cm met diameters van 6 - 10 cm. Prijzen:

€ 51,00 t/m € 147,60. Tot zondag 11 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 2018

Ook dit jaar organiseren wij weer kindernevendiensten tijdens de

hoogmis op zondag. Hierbij richten wij ons op kinderen in de

basisschoolleeftijd, maar (iets) jongere of oudere kinderen zijn ook van

harte welkom in onze deelgemeenschap. Tijdens de kindernevendienst

staat het Evangelie van die dag centraal, dat wij op een aansprekende

manier uitleggen. Ook is er altijd een leuke verwerking in de vorm van

een spel, knutselwerkje of liedje. Hieronder vindt u het rooster voor 2018.

Gerarda Havermans, pastoraatgroep Liduinabasiliek.

4 februari 2018 Vijfde zondag door het jaar

18 februari 2018 Eerste  zondag van de Veertigdagentijd

4 maart 2018 Derde  zondag van de Veertigdagentijd

18 maart 2018 Vijfde  zondag van de Veertigdagentijd

25 maart 2018 Palmzondag

29 april 2018 Vijfde zondag van Pasen

13 mei 2018 Zevende zondag van Pasen. Liduinafeest

17 juni 2018 Elfde zondag door het jaar

1 juli 2018 Dertiende zondag door het jaar

2 september 2018 Twee-en-twintigste zondag door het jaar

16 september 2018 Vier-en-twintigste zondag door het jaar

7 oktober 2018 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar

21 oktober 2018 Negen-en-twintigste zondag door het jaar

4 november 2018 Een-en-dertigste zondag door het jaar

18 november 2018 Drie-en-dertigste zondag door het jaar

2 december 2018 Eerste zondag van de Advent

16 december 2018 Derde zondag van de Advent
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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

dierbaren wensen wij u een Zalig Nieuwjaar onder de zegen van onze

God!

TERUGBLIK KERSTREIS

Op woensdag 13 december was de kerstreis naar Leuven in België.

Helaas waren uitgerekend die dag alle openbare gebouwen (kerken en

musea) gesloten! Ondanks dat, vonden de 39 deelnemers het toch een

gezellige en fijne dag.

Hartelijk dank aan mevrouw Bakker voor haar inzet en voor de

organisatie. Hopelijk zijn de kerken en musea volgend jaar wel open!

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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ACTIE KERKBALANS  ‘GEEF VOOR JE KERK’

Hartelijk  dank  dat u de  Liduinabasiliek  steunt met uw

betrokkenheid én financiële bijdrage. Dankzij u is onze

kerk een plek van betekenis voor ons Schiedam.

Een plek die verbindt en waar veel mensen

zich thuis voelen. Met uw financiële

bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u

dit mogelijk. Doet u weer mee? De kerk

kan alleen bestaan dankzij de financiële

steun van haar leden, van mensen zoals u.

Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen

jaar samen veel tot stand kunnen brengen.

Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Het is alweer 20 jaar geleden dat

de basiliek een grote restauratie kreeg. Dat betekent dat we het

komende jaar moeten investeren in onderhoud en schilderwerk. Samen

met Monumentenwacht en de bouwinspecteur van het Bisdom hebben

we vastgesteld dat we een extra bedrag moeten investeren van minimaal

€ 25.000,- 

Omdat u bij de Liduinabasiliek betrokken bent, durf ik u de volgende

vraag te stellen. Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2018 te

verhogen, bijvoorbeeld met € 10,00  per maand? Natuurlijk zijn we heel

blij met ieder bedrag, ongeacht de hoogte ervan! Vult u het

toezeggingsformulier vandaag nog in.

Wilt u liever periodiek schenken teneinde uw gift fiscaal als aftrekpost te

hanteren? Dat kan heel eenvoudig  door mij een e-mail te zenden, zodat

ik u hierover nader kan informeren. Stuurt u uw bericht naar:

louisvanpoppel@planet.nl

Dankzij uw gift blijft onze Liduina Basiliek als deelgemeenschap van de

parochie de Goede Herder een plek van betekenis en verbinding.

Hartelijk dank!

Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw

toezegging voor 2018 vandaag nog gereed.

Mr. Louis van Poppel, financieel beheerder Liduina Basiliek.
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ASWOENSDAG  -  INZAMELING OUDE PALMTAKJES

In de eerste eeuwen van de kerk

bestond er nog geen privé-biecht.

Christenen die zware zonden hadden

bedreven en berouwvol waren, werden

opgenomen in de publieke boetestand.

De boetelingen mochten en moesten

alleen aanwezig zijn bij de woorddienst

van de eucharistieviering. Na lange tijd

boetedoening konden ze weer volledig

deelnemen aan de gemeenschap van

de kerk.

De opname in de boetestand vond plaats aan het begin van de

vastentijd. Dan moesten ze ‘in zak en as’ voor de bisschop of priester in

kerk aanwezig zijn. De zak was een zwart harig kleed zonder mouwen,

ook boetekleed genoemd, en op hun hoofd werd as gestrooid. Dit was

een teken van berouw en boetvaardigheid. Deze symboliek is van

bijbelse oorsprong.

De zondige bewoners van de stad Nineve kwamen tot inkeer, trokken

boeteklederen aan en de koning legde zijn statiegewaad af en ging op de

grond in het stof zitten (Jona, 9, 5-6).

Volgens Matteus verweet Jezus de steden van Galilea dat ze zijn

boodschap niet hadden aanvaard, met de woorden: ‘Wee u, Chórazin;

wee u Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden reeds lang, in zak en as, zich

bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u

hebben plaatsgevonden’  (Mt. 11, 21).

Toen de openbare boete in de Middeleeuwen door de privé-biecht werd

vervangen, is het symbool van de as op het hoofd zeer populair

gebleven en tot op heden blijven bestaan. Het werd een kruisje dat op de

schedel of het voorhoofd werd getekend. Paus Urbanus II schreef het in

1091 voor iedereen voor. Het rituale van Florianus citeert in de 12e eeuw

de begeleidende woorden: ‘Bedenk wel dat gij stof zijt en tot stof zult

wederkeren.’ Deze gedachte aan de dood heeft met boetvaardigheid te

maken.  De zondige mens  zonder  berouw en boete wacht immers bij
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zijn dood de veroordeling door God. Een middeleeuws gebed van de

aswijding zegt: ‘Almachtige God, zegen deze as die op onze hoofden

wordt gestrooid zoals bij de inwoners van Nineve. Geef dat wij

vergiffenis van onze zonde mogen verkrijgen en zodanig de vastentijd

beginnen, dat we met een gezuiverde geest de dag van Pasen tegemoet

gaan en in de toekomst de eeuwige glorie ontvangen.’ Zo is het

askruisje, gezien zijn oorsprong, een symbool van berouw,

boetvaardigheid en voorbereiding op het Paasfeest.

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 27/28 januari en 3/4

februari. Achter in de kerk staat dan een mand waar u uw palmtakje in

kunt doen. Alvast hartelijk dank.

LOURDESREIS 14 - 19 JUNI 2018

Van 14 - 19 juni 2018 wordt er een reis

naar Lourdes georganiseerd onder

geestelijke begeleiding van pastoor

Duynstee.

Onderweg zullen Parijs (Notre-Dame,

Eiffeltoren), Nevers (H. Bernadette), de

basiliek van de H. Theresia van Lisieux,

Mont St. Michel, H. Catharina Labouré

(wonderdadige medaille) en het Sacre

Coeur aangedaan worden.

De kosten zijn € 850,-. Deze prijs is

inclusief treinticket (Thalys), drie

maaltijden per dag, hotel en bagage. Wilt

u mee met deze reis, neemt u dan via e-

mail contact op met pastoor Duynstee,

c.duynstee8@upcmail.nl of met Nike en

Eduardo,  eunike_eduardo@yahoo.com.

Achter in de kerk vindt u meer informatie en inschrijfformulieren.
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NIEUWS VAN MANNENKOOR IN HONOREM DEI

Het was uitdagend druk de afgelopen

kerstperiode. Dit jaar waren de eucharistie-

vieringen vrijwel achter elkaar. Op 24

december ‘s-morgens de gebruikelijke Mis, om

20.00 uur de Avondmis en om 24.00 uur de

Nachtmis.  Op eerste  Kerstdag  weer om  9.30

uur. Een heel programma vol met zang. Het is allemaal gelukt mede

dankzij dameskoor Jubilatio en de inspanningen van onze dirigent.

Het koor is zich gelukkig een beetje aan het verjongen. Er zijn enkele

jongere leden bijgekomen die, voordat zij bij het koor kwamen, nog nooit

hadden gezongen. Nu, na een korte periode, zijn ze met behulp van

dirigent Bas van Houte en de leden al volledig aan het meezingen.

Eén van die nieuwe leden heeft een prachtige website gebouwd die u

heel makkelijk op internet kunt vinden: www.inhonoremdei.org. Vanuit

deze website is door het programma ‘De klassieken’ op Radio-4 het

Rorate Caeli van de CD gehaald en als afsluiting van het jaar op 28

december 2017 gedraaid. Dit gezang staat ook op de  speellijst van

AVRO/TROS van die dag. Deze CD is ook te koop via onze website.

We zijn nu alweer begonnen aan ons nieuwe programma voor Pasen.

Daarnaast zijn we ook gevraagd om weer te komen zingen in de

Laurenskerk in de periode van de Donkere Metten van de Stille-of

Paaszaterdag. Dit is een nachtelijk koorgebed gevolgd door de Lauden,

het vervroegd morgengebed. Deze werden/worden alleen

gezongen/gebeden op de drie laatste dagen van de Goede Week: Witte

Donderdag, Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag en in feite steeds op de

vooravond daarvan de woensdagavond.

Het is juist nu een goede gelegenheid om u bij ons aan te sluiten! U kunt

vanaf het begin de repetities meemaken en onder goede begeleiding

snel gaan meezingen. Zie ook hiervoor onze website. Ook ons

dameskoor zoekt nog nieuwe leden. Interesse? Meldt u zich dan bij

mevrouw An Ruigrok telefoon (010) 426 11 61. Voor het mannenkoor In

Honorem Dei kunt u contact opnemen met Hans van Vliet (010) 707 28

40 of 06 25 08 52 87.

Frans de Jong.
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MATTHÄUS PASSION

Op 21 maart 2018 om 19.15 uur zal in de Grote- of Sint Janskerk te

Schiedam voor de 23e keer de Matthäus Passion van Johann Sebastian

Bach (1685 - 1715) uitgevoerd worden. Het Schiedams Bachkoor start in

februari de repetities onder begeleiding van dirigent Bas van Houte die

ook de algehele leiding zal hebben tijdens de uitvoering van de Matthäus

Passion. Het Jeugdkoor Applaus is ook alweer bezig om hun partij in te

studeren onder leiding van Nicole Bouw. Het orkest en de solisten zijn

gecontracteerd, de kerk is besproken en er worden thans de puntjes op

de i gezet.

Aan de Matthäus Passion werken diverse solisten mee, het Schiedams

Bachkoor, de Stichting Jeugdmusicalkoor Applaus en het Holland

Symfonie Orkest. De algehele muzikale leiding is in handen van Bas van

Houte,

Kaarten in de voorverkoop kosten € 30,00, aan de kerk € 35,00. Voor

verkoopadressen zie onze website: www.matthauspassionschiedam.nl

Via ons contactformulier ‘Online kaartverkoop’ kunnen belangstellenden

vanaf 2 januari 2018 hun kaarten bestellen. Dit voorkomt teleurstelling:

vorig jaar was de Matthäus Passion een week vóór de uitvoering

uitverkocht!

U kunt ook ‘Vriend van de Matthäus Passion’ worden. Vrienden krijgen

een gereserveerde plaats in het middenschip van de kerk. Opgeven bij

Louis van Poppel, telefoon 06 - 53 90 08 39.

De Klepel        januari 2018- 12 -

JAAR VAN GEBED

Het bisdom Rotterdam heeft met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar

een Jaar van Gebed afgekondigd. Mgr. Van den Hende heeft in het

kader hiervan onderstaande brief gestuurd.

Rotterdam, 1 december 2017.

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016,

zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de

Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de

opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van

liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met

elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als

leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht

om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken

met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’

(Joh. 15, 5). We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten

zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken

aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen,

waarvan Christus het hoofd is (1 Kor. 12, 1-11; Rom. 12, 4-5) . Of

aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer

als hoeksteen (1 Petr. 2, 4-5) en als sluitsteen (Ef. 2, 19-21). Jezus

zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals

Ik u heb liefgehad’ (Joh. 15, 12), ‘Blijft in mijn liefde’ (Joh. 15, 19b).

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als

Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer.

In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt:

‘Los van Mij kunt gij niets’ (Joh. 15, 5). Het is daarom dat we over

Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de

Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende

stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen

een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.
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Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een

koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het

nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met

de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in

het evangelie om te blijven bidden (Lc. 18, 1). Volharding in gebed,

omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk

van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te

doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit

om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan

de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te

werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid

met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan

de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds

meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met

Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door

te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want

door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en

met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het

gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om

onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens

voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties

van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot

diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de

inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door

concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen

kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en

bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar

van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen

om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam.
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ONGEDESEMD BROOD

Om de band tussen Joden en

Christenen te bevestigen en te

verstev igen bezocht  paus

Franciscus onlangs de synagoge

van Rome. Hij is daarmee de

derde paus op rij die dat doet.

Joden en Christenen, die horen bij

elkaar.  En ook: Christenen kunnen

kunnen hun eigen geloof niet begrijpen zonder kennis van de Joodse

wortels. Dat kunnen we bijvoorbeeld illustreren met het begrip 'ongegist

brood'. Ongedesemd brood, zeggen we ook wel. Matses, zeggen Joden.

Matses staat symbool voor kwelling en vrijheid. Het is het brood dat men

snel moest bakken, vlak voor de Bijbelse Uittocht uit Egypte. Het is het

brood dat heel lang goed blijft en dat ze in de woestijn aten. Zo kon men

overleven en ontsnappen uit de ellendige slavernij in Egypte.

De katholieke hostie is zo'n stukje ongedesemd brood. Het is vrij van

ongerechtigheid, vrij van opsmuk. Het is puur. Dat katholieken daaraan

vasthouden heeft een diepe Joodse achtergrond.

In de 8-daagse Joodse Pésach-periode eten Joden geen gegist brood.

Voorafgaand aan deze gistvrije tijd wordt het huis, met alles wat erin

aanwezig is, 'gekasjerd'. Het huis wordt koosjer gemaakt. Dat is een hele

operatie, een grote voorjaarsschoonmaak kun je zeggen. Ook alle

boeken worden geïnspecteerd op koek- of broodkruimels. Hoe

orthodoxer, hoe preciezer dat reinheidsgebod wordt nageleefd.

Waarom doen Joden dat toch? Waarom vinden ze dat zo belangrijk?

Maar ook: Waarom houden katholieken zo vast aan ongegist brood voor

de hosties? Alles komt samen als we inzoomen op het Joodse

Pésach-paasfeest. Voordat Joden Pésach kunnen vieren moet alles in

huis vrij zijn van 'chameets'. Dat is een Hebreeuws woord voor 'gegist,

gezuurd brood'. Brood van gegiste graansoorten zoals tarwe, gerst,

haver, rogge en het tegenwoordig zo populaire spelt. 'Chameets' staat

symbool voor het kwaad in de wereld. Het kwaad waartoe elk mens kan

neigen. En besef daarbij: Het kleinste beetje kwaad kan alles aantasten.
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Het kasjeren van 'chameets' is dus tevens bedoeld als een soort

geestelijke reiniging.

In de Talmoed (Berachot 17a) wordt gist vergeleken met corruptie. Het

wordt door Joodse wijzen uitgebreid met begrippen als trots, hoogmoed,

afgoderij en ijdelheid. In dat rijtje passen begrippen als onderdrukking,

vooroordelen en vervolging. Alles wat het ego op kan blazen, zoals gist

deeg laat rijzen. Natuurlijk, een sterk gevoel van persoonlijke identiteit is

prima, maar.... het mag niet leiden tot arrogant, irritant gedrag.

Opgeblazen ego, daar moet je je van ontdoen. In de 'Zohar' (Joods

mystiek geschrift) wordt het eten van matses zelfs een Pésach-medicijn

genoemd. Zo kunnen katholieken het eten van de hostie ook zien als een

medicijn. Zo (ver)bind je je met de achterliggende gedachten. Alles wat

de menselijke waardigheid aantast, dat moet verdwijnen. Hier kunnen

katholieken zich heel goed bij aansluiten. Zeker in de Vastentijd in de

aanloop naar Pasen.

Simon Nagelmaeker, lid werkgroep 'Liturgie en pastoraat'  KRI.

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 1 maart 2018 via  klepel@kpnmail.nl 


