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LITURGISCHE KALENDER

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.

26 maart
BOETEVIERING

maandag 19.00 uur : Boeteviering. Aansluitend is er gelegenheid voor

persoonlijke biecht.

28 maart
OLIEWIJDING IN DE KATHEDRALE KERK

woensdag 19.30 uur : Eucharistieviering in de Kathedrale Kerk,

Mathenesserlaan 307, Rotterdam. Tijdens deze

viering worden de Heilige Oliën gezegend voor

de geloofsleerlingen (doopsel) en de zieken en

wordt het Heilig Chrisma (vormsel) gewijd.

29 maart
WITTE DONDERDAG:
INSTELLING VAN DE H. EUCHARISTIE EN HET H. PRIESTERSCHAP

19.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Tijdens deze viering bent u in de gelegenheid om onder twee

gedaanten te communiceren. Aansluitend aan deze viering

is er gelegenheid voor aanbidding tot 21.00 uur.

30 maart
GOEDE VRIJDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

11.00 uur : Biddend en pratend willen we met de kinderen de Kruisweg

gedenken en hen vertellen over Onze Lieve Heer! U bent

met uw kind(eren) van harte welkom.

15.00 uur : Overweging van het Lijden van de Heer. (Kruisweg).

19.00 uur : Goede Vrijdag-viering. Lijdensverhaal, kruisverering en

gelegenheid tot communiceren. M.m.v. het herenkoor In

Honorem Dei. U wordt uitgenodigd ‘s-avonds bloemen mee

te brengen voor de bloemenhulde aan het kruis. Na afloop

zullen de bloemen bij de beeltenis van de Moeder van

Smarten worden geplaatst.
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31 maart
PAASZATERDAG: PAASWAKE

21.00 uur : Wijding van het nieuwe vuur, het ontsteken van de

Paaskaars en wijding van het doopwater. Met medewerking

van  het   herenkoor   In   Honorem  Dei  en  het  dameskoor

Jubilatio.

1 april
HOOGFEEST VAN PASEN:
VERRIJZENIS VAN DE HEER

zondag   9.30 uur : Feestelijke Hoogmis m.m.v.

het herenkoor In Honorem

Dei en het dameskoor

Jubilatio.

2 april
TWEEDE PAASDAG

maandag   9.30 uur : Eucharistieviering m.m.v.

het dameskoor Jubilatio.

8 april
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

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.

15 april
DERDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

22 april
VIERDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Geen viering vanwege het Goede Herderfeest.

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

29 april
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

kindernevendienst.
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In de meimaand is er op de woensdagavonden

om 19.00 uur Lof en Rozenkransgebed behalve

op de vooravond  van  Hemelvaartsdag  10  mei.

6 mei
ZESDE ZONDAG VAN PASEN: LIDUINAFEEST

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag 10.30 uur : Plechtige Hoogmis m.m.v. het herenkoor In

Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio.

Hoofdcelebrant is rector Egging. Er is

kindernevendienst.

12.00 uur : Koffie, thee (en gelegenheid een zelf

meegebrachte lunch te gebruiken) in de

Wilgenburg.

13.30 uur : Gebedsmoment. Aansluitend opstellen van

de processie op het Stadserf.

14.00 uur : Processie met de relieken van Liduina door

de straten van Schiedam, langs plaatsen

uit het leven en uit de verering van Liduina,

met om circa 14.45 uur een korte

gebedsdienst in de Grote of Sint Janskerk.

15.45 uur : Korte afsluitende Vesperdienst.

16.00 uur : Afsluitende ontmoeting in de Wilgenburg

met soep en een broodje.

10 mei
HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER

woensdag 19.00 uur : Eucharistieviering.

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

13 mei
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

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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20 mei
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v.

het herenkoor

In Honorem Dei.

21 mei
TWEEDE PINKSTERDAG

maandag   9.30 uur : Eucharistieviering

m.m.v. het

dameskoor Jubilatio.

27 mei
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

3 juni
HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN

BLOED VAN CHRISTUS (SACRAMENTSDAG)

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

FAMILIEBERICHTEN

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET:

Louise Offenberg 15 februari 2018

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Joke Bijl

ZEGENING PAASMANDJES ZATERDAG 31 MAART 12.00 UUR

Ook dit jaar worden er in onze basiliek weer paasmandjes gezegend en

wel op Paaszaterdag 31 maart om 12.00 uur. Deze plechtigheid is een

Poolse traditie die ieder jaar weer drukker bezocht wordt; steeds meer

(Poolse) mensen weten de basiliek te vinden. De zegening is een

bijzondere gebeurtenis met prachtige paasmandjes en heel veel

kinderen. Dit jaar zal rector Egging de zegen geven.
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Liduina schenkt vrijgevig aan de armen

BOETEVIERING

De boeteviering in verband met Pasen is op maandagavond 26 maart

om 19.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot persoonlijke biecht.

Andere tijden om dit sacrament te ontvangen zijn woensdag in de Goede

Week rond de eucharistieviering en vrijdag na de Kruisweg van 15.00

uur. U kunt ook een persoonlijke afspraak maken. Telefoon (010) 426 82

28.  Maar wacht u niet tot de laatste dag!

LIDUINAWEEK 29 APRIL - 6 MEI

Voorafgaande aan het Liduinafeest, zal er een Liduinaweek gehouden

worden met verschillende activiteiten, waar de Schiedamse deel-

gemeenschappen van onze parochie hun medewerking aan verlenen.

Doel van deze week is: In het

voetspoor van de H. Liduina (die een

pastoraal oor en diaconaal hart had

voor de bewoners van Schiedam en

omstreken) een pastorale en

diaconale rol van  betekenis spelen.

Op zondag 29 april is er een

inzameling door de Schiedamse

deelgemeenschappen van voedsel

voor de voedselbank. Zoals het

beursje van Liduina, waarmee zij

mensen in nood hielp, nooit leeg raakte, zo willen wij zorgen dat de

Voedselbank geen ‘nee’ hoeft te verkopen.

Ook op zondag 29 april is er van 15.00 - 16.30 een samenzang van

Liduinaliederen in de basiliek onder leiding van Henri de Wolf met een

gelegenheidskoor. Iedereen is welkom, maar de zangmiddag is vooral

bedoeld voor ouderen van Schiedamse zorgcentra. Na afloop is er

ontmoeting in de pastorie met koffie en thee

Op dinsdag 1 mei zullen twintig kwetsbare bewoners van zorgcentrum

Frankeland die bijna nooit meer de deur uitkomen, onze basiliek

bezoeken. Dit wordt mogelijk gemaakt door parochianen uit de

Schiedamse deelgemeenschappen. Bent u bereid een rolstoel te duwen,

geeft u zich  dan op bij mw. Bakker,  telefoon (010) 426 72 83.
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Op vrijdag 4 mei, om 15.00 uur is in de basiliek een gemeen-

schappelijke Ziekenzalving, bedoeld voor parochianen uit de

Schiedamse deelgemeenschappen. 

De Liduinaweek wordt besloten met het Liduinafeest op zondag 6 mei.

Elders in deze Klepel leest u hier meer over.

GOD AANWEZIG IN ONS VIEREN

Als je met enige regelmaat naar de kerk

gaat, wil je ook wel iets meer weten over

wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de

eerste plaats om feitenkennis, maar ook

om symbolen en rituelen beter te leren

verstaan, waardoor onze eigen beleving

van liturgie wordt verdiept.

Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen

ons  te  zeggen  hebben,   in  ons  dagelijks

leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid

ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en

elkaar bij ons zingen en ons bidden?

Vorm: Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch

denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks

leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van

leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan.

En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt.

Begeleiding: Pastor Henri Egging. 

Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

Data en tijd: Maandagavond 22 en 29 mei en 19 juni van 19.30 - 21.45

uur. (inloop vanaf 19.15 uur).

Aanmelden: Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het

e-mailadres: koalsie@upcmail.nl

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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Het Liduina-vaandel

LIDUINAPROCESSIE ZONDAG 6 MEI

Sinds enkele jaren vieren wij in onze parochie

het Liduinafeest op de zondag vóór

Hemelvaartsdag. Dit jaar is dit op zondag 6

mei. Om 10.30 uur (een uur later dan op

‘gewone’ zondagen) begint het feest met een

feestelijke eucharistieviering in de basiliek,

waarin de koren In Honorem Dei en Jubilatio

zullen zingen. ‘s-Middags zullen wij in

processie door de straten van Schiedam

trekken met de relieken van Liduina en (onder

andere) het onlangs gerestaureerde

Liduinavaandel. Onze bisschop, mgr. J. van

den Hende, heeft alle deelnemers van de

diocesane Romebedevaart uitgenodigd het

Liduinafeest met ons mee te vieren. Zelf zal de

bisschop ook met ons mee gaan in de

processie.

Een processie lijkt misschien iets ‘demonstratiefs’, maar het is vooral het

samen op weg zijn wat het tot een intense ervaring maakt. En daarbij in

alle rust door het oude Schiedam lopen, door smalle straten met

verrassende doorkijkjes. Nu en dan stilstaan op een herinneringsplek.

Halverwege de route is ook dit jaar weer een oecumenische

gebedsdienst in de Grote of Sint JansKerk. De processie begint om

13.30 uur met een kort gebedsmoment in de Liduinabasiliek. Ook de

afsluiting is daar, met een korte vesperdienst met de broederschap van

Liduina, staande rondom het altaar (om circa 15.45 uur). Daarna hoeft u

nog niet meteen naar huis, want in parochiecentrum De Wilgenburg staat

voor elke deelnemer soep en een broodje klaar.

Vanuit de Schiedamse kerken zal in de week voorafgaande aan het

Liduinafeest een ‘Liduinaweek’ gehouden worden met verschillende

activiteiten. (Zie hiervoor de informatie elders in deze Klepel).

De zondag voor Hemelvaartsdag is niet de enige feestdag waarop

Liduina  centraal  staat.  Op de  ‘eigenlijke’  feestdag van Liduina, 14 juni,
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organiseert haar broederschap een avond met een eenvoudige

vesperdienst, een inleiding en gesprek. Op de zondag voorafgaande aan

14 juni is er om 16.00 uur het plechtige Liduinalof, zoals wij dat voorheen

op het Liduinafeest in de paastijd vierden. Ook daarbij is iedereen van

harte welkom.

Wij hopen dat veel mensen zullen deelnemen aan de verschillende

vieringen en activiteiten rond de heilige Liduina. Wij gedenken haar

verbondenheid met het lijden van Jezus Christus, haar liefde voor de

eucharistie, haar devotie tot Maria van Schiedam. In haar spoor

proberen wij te zorgen dat er aandacht is voor zieken, en dat geen mens

in nood tekort komt. En wij gaan samen met Liduina en met elkaar op

weg.

Pastor Henri Egging.

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.
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OPENSTELLING BASILIEK - VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Van 5 april tot en met 27 oktober 2018 is

de basiliek weer toegankelijk voor

bezoekers op de vrijdag   en de zaterdag.

Op vrijdag zijn de openingstijden

vooralsnog van 10.30 uur tot 13.00 uur.

De kerk is dan te bezichtigen door de

hekken heen en de Liduinakapel is

toegankelijk. Van 13.00 uur tot 15.00 uur

is de gehele kerk toegankelijk.

Op  zaterdag  is van 13.00 uur  tot 15.00 uur  de gehele kerk toegankelijk

en is er de mogelijkheid om rozenkransen, bidprentjes

en andere devotionalia te verkrijgen bij de

verkoopstand bij de ingang. Van 15.00 uur tot 17.00 uur

is de kerk beperkt toegankelijk en is het interieur door

de hekken heen zichtbaar.

Tijdens   de     openstellingsuren    zijn   er    vrijwilligers

aanwezig die devotionalia verkopen en de bezoekers begeleiden. Hierbij

moet men onder andere denken aan het beantwoorden van vragen van

bezoekers.

Er is een groepje vrijwilligers die dit alles verzorgt. Hoewel deze

vrijwilligers toegewijd zijn om deze mooie basiliek toegankelijk te houden

voor bezoekers, is het aantal vrijwilligers wel heel klein! Om dit groepje

wat meer te ontlasten en de openstelling te blijven behouden, zijn wij

naarstig op zoek naar personen die de groep willen versterken.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger dan kunt u dit melden bij Kees van der

Tuijn op 06 44 19 21 19 of per e-mail ctgvandertuijn@gmail.com. Mocht

u familie, vrienden en kennissen weten die mogelijk interesse hebben,

wilt u dan deze informatie aan hen doorgeven? Mocht u vragen hebben

dan kunt u deze altijd stellen.

Namens de openstellingscommissie, Kees van der Tuijn.
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LIDUINAFEEST

Het Liduinafeest wordt dit jaar gevierd op zondag 6 mei en is dan tevens

de afsluiting van de Liduinaweek waarover u elders in deze Klepel hebt

kunnen lezen. Het programma die dag is als volgt:

10.30 uur : Plechtige Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei en

het dameskoor Jubilatio.

12.00 uur : Koffie, thee en gelegenheid om een (zelf meegebrachte)

lunch te gebruiken in de Wilgenburg.

13.15 uur : Gebedsmoment met aansluitend het opstellen van de

processie op het Stadserf.

14.00 uur : Processie met de relieken van Liduina door de straten van

Schiedam, langs plaatsen uit het leven en uit de verering van

Liduina, met om circa 14.45 uur een korte gebedsdienst in

de Grote of Sint Janskerk.

15.45 uur : Korte afsluitende Vesperdienst.

16.00 uur : Afsluitende ontmoeting in de Wilgenburg met soep en een

broodje.

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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TWEEDE PINKSTERDAG:  MARIA MOEDER VAN DE KERK

De maandag na Pinksteren zal met

ingang van dit jaar voortaan worden

gevierd als de gedachtenis van Maria

Moeder van de Kerk. Dat heeft paus

Franciscus zaterdag 3 maart bij decreet

bekend laten maken. Daarmee komt een

einde aan het fenomeen van Tweede

Pinksterdag. Die kon wel als zodanig

worden gevierd, maar gold officieel  als

zogeheten week-dag door het jaar. In het

getijdengebed komt Tweede Pinksterdag

niet eens voor.

Het decreet is afkomstig van de Congregatie voor de Goddelijke

Eredienst en ondertekend door kardinaal Robert Sarah. De nieuwe

gedachtenisviering zal ‘ons helpen herinneren dat groei in het christelijk

leven verankerd moet zijn aan het mysterie van het Kruis, de offergave

van Christus in het Eucharistisch gastmaal en aan de Moeder van de

Verlosser en Moeder van de Verlosten, de Maagd die God haar offer

brengt.’

De gedachtenis zal wereldwijd worden ingevoerd in zowel de Mis-liturgie

als het getijdengebed.

De Mariale titel ‘Moeder van de Kerk’ heeft de laatste decennia aan

populariteit gewonnen. Paus Paulus VI kende de titel aan Maria toe aan

het einde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965). De titel was

eerder gebruikt door de pausen Benedictus XIV en Leo XIII.

Er bestaat sinds 1975 een zogeheten votiefmis en verschillende

bisschoppenconferenties, waaronder die van Nederland en België,

hadden al toestemming gekregen de titel toe te voegen aan de Litanie

van Loreto.

Paus Franciscus heeft besloten de gedachtenis aan de universele

kalender toe te voegen om ‘de groei te bevorderen van de moederlijke

kant van de Kerk bij de herders, religieuzen en de gelovigen, alsook een

groei van een authentieke Mariadevotie.’
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GOEDE HERDER FEEST

Op zaterdagavond 21 april vieren wij het patroonsfeest van parochie De

Goede Herder in de Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen. Er

is een gebedsdienst met muziek van zanggroep Impuls en ieder die mee

wil zingen met dit koor. Wij ontmoeten elkaar rond een eenvoudige

maaltijd en bij een glas. En, last but not least: we horen een goed

verhaal en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Als thema hebben we gekozen voor ‘Jongeren en gebed’. In het ‘Jaar

van het gebed’ willen we stilstaan bij wat bidden voor ons betekent. Dat

doen wij vanuit het perspectief van jongeren en jongvolwassenen.

Daarom is Johnny Tran uitgenodigd, student theologie aan de Fontys

hogeschool in Amsterdam. Vanuit zijn eigen ervaring en vanuit zijn

netwerk van contacten zal hij vertellen wat bidden voor veel jongeren

betekent. Ook zal hij met ons in gesprek gaan aan de hand van enkele

richtvragen.

15.30 uur : Instuderen van de liederen, die gezongen worden tijdens de

gebedsdienst (Iedereen is welkom om mee te zingen.)

16.30 uur : Ontvangst met koffie en thee.

17.00 uur : Gebedsdienst met zang en ritme van ‘Impuls’.

18.00 uur : Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes).

19.15 uur : Lezing over ‘jongeren en gebed’ door Johnny Tran.

Aansluitend gaan we hierover in gesprek met elkaar.

20.00 uur : Drankje en gezellige afsluiting (tot 21.00 uur).
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NIEUWS VAN MANNENKOOR IN HONOREM DEI

Onze nieuwe website www.in-honorem-dei.org wordt veel bekeken en

heeft al heel wat reacties gegeven. Ook op de radio uitzending van onze

CD (Het Rorate Caeli) op NPO 4 klassiek hebben veel mensen

gereageerd.

Via  de website kregen

wij een verzoek van

een dochter waarvan

de vader was over-

leden. De overledene

was katholiek in hart

en nieren,  de  Latijnse

en gregoriaanse muziek zeer toegedaan. Zij vroeg of ons koor de

Requiemmis wilde komen zingen in de kerk ‘Heilige Maria Koningin’ te

Krimpen aan den IJssel. Natuurlijk hebben wij aan dat verzoek voldaan.

Het muzikale gedeelte stond onder leiding van onze dirigent Bas van

Houte. Hieruit blijkt dat het gregoriaans in opmars is! Uit de vele reacties

na afloop van de gregoriaanse mis werd heel duidelijk door de

aanwezige kerkgangers uitgesproken dat het gregoriaans wel iets heel

bijzonders heeft! Men had genoten van deze oude muziek en het heel

erg gemist. Ons koor is gaarne bereid om deze eeuwenoude gezangen

ten gehore te brengen. Zie voor een eventuele uitnodiging of contact

onze website.  Uitvoeringen wel  binnen redelijke  afstand van Schiedam.

Wij zijn wederom uitgenodigd de Donkere Metten te komen zingen. Dat

is een nachtelijk koorgebed gevolgd door de Lauden, het vervroegd

morgengebed. De Donkere Metten werden/worden alleen

gezongen/gebeden op de drie laatste dagen van de goede week: Witte

Donderdag, Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag. Steeds op de

vooravond van woensdag. Dit jaar op 28 maart in de Laurenskerk.

Aanvang 19.00 uur.

Op naar de Paasgezangen. Wat let u, om u juist nu bij ons aan te sluiten!

U bent hartelijk welkom en onze dirigent zorgt ervoor dat u snel mee kunt

zingen en genieten van deze muziek. Bovendien zingen wij veel

mottetten en meerstemmige missen. Zorg dat u er bij komt. Zie ook

hiervoor onze website.
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Ook ons dameskoor zoekt nieuwe leden. Interesse? Meldt u zich dan bij

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

Honorem Dei bij Hans van Vliet (010) 707 28 40 of 06 25 08 52 87.

Frans de Jong.

PROCESSIE MET RELIEKSCHRIJN IN MAASTRICHT

Elders in deze Klepel kunt u lezen dat dit jaar op zondag 6 mei de

Liduinaprocessie gehouden zal worden door de binnenstad van

Schiedam. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen.

Traditiegetrouw zal de route langs locaties gaan in de stad die van

bijzondere betekenis waren in het leven van Liduina. Er zijn niet veel

plaatsen ‘boven de grote rivieren’ waar u zo iets traditioneel katholieks

mee kunt maken, dus mis het niet en zet het in uw agenda!

Bovendien zal de reliekschrijn van de H. Liduina dit jaar ook te zien zijn

beneden de rivieren, tijdens de vermaarde processie die eens in de

zeven jaar plaatsvindt in Maastricht. Tijdens deze unieke heiligdomsvaart

onder leiding van de vereniging ‘Het Graf van Sint Servaas’, zullen op

zondag 3 juni ‘s-middags de relieken van Sint Liduina door de dragers

van onze parochie worden meegevoerd in de lange stoet van schrijnen,

vaandels en geüniformeerde groepen. Een indrukwekkend defilé ter ere

van heiligen die ons ook na vele eeuwen nog steeds de weg wijzen, als

wij het maar willen zien. Heeft u gelegenheid die dag naar Maastricht te

gaan, dan zal dat zeker de moeite waard zijn.
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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 17 mei 2018 via  klepel@kpnmail.nl 


