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LITURGISCHE KALENDER

10 juni
TIENDE 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 juni
ELFDE 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.

24 juni
HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE

H. JOHANNES DE DOPER

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

1 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.

8 juli
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

15 juli
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
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22 juli
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

29 juli
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met zang en orgelspel.

5 augustus
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met zang en orgelspel.

12 augustus
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met zang en orgelspel.

15 augustus
HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING

woensdag   8.30 uur : Eucharistieviering.

19.00 uur : Eucharistieviering met zang.

19 augustus
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

26 augustus
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

2 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.
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9 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.

16 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.

23 september
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

30 september
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

FAMILIEBERICHTEN

OP 27 MEI ONTVINGEN DEZE KINDEREN UIT DE LIDUINA-BASILIEK

EN DE H. HARTKERK VOOR DE EERSTE KEER DE HEILIGE

COMMUNIE:

Claudia Almeida Costa

Simona Braskute Karolina Lesniak

Elmer Brigitta Chayenne Lopes

Nathan Gebrekidan Julia Losom

Aldara Geerman Naomi Lussenburg

Roksana Jurka Shainiliy Martinus

Daniël Kolczak Otylia Nawrocka

Julia Kolczak Juliusz Pirronek

Franciszek Kurczyk Jakub Szymanski

Gabriëla Kusmierowska Tymon Wieclawski

Martin Lawniczak Adam Wyrwa
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BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Jean Wolters

Kees Kerklaan

Sing Liem

VERJAARDAGEN:

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

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

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

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

Op dinsdag 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.

BLOEMVERZORGERS/-STERS GEZOCHT

Twintig jaar lang hebben mijn zus en ik de bloemversiering in de

Liduinabasiliek verzorgd. Maar de leeftijd gaat een beetje meetellen en

daarom zijn we per 1 september op zoek naar nieuwe bloemverzorgers /

sters. Wie het leuk vindt om creatief met bloemen bezig te zijn, kan

vrijdags in de kerk komen kijken om een indruk te krijgen van de

werkzaamheden en eventueel vast mee te helpen. Belangstellenden

kunnen ook contact opnemen via telefoonnummer (010) 473 15 27.

Fre van Dalsen en Thea van Houten.
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LIDUINAFEEST EN HAAR ‘EIGENLIJKE’ FEESTDAG

Op zondag 6 mei hebben wij uitgebreid het Liduinafeest gevierd in

Schiedam. Er was een feestelijke eucharistieviering in de Liduinabasiliek.

Samen met vele bedevaartgangers zijn we met de relieken van Sint

Liduina in processie door de straten van Schiedam getrokken.

Halverwege de processie hebben wij een oecumenische gebedsdienst

gehouden in de Grote Kerk. Ook hebben we stil gehouden voor Huis te

Poort, waar na de reformatie de devotie tot Liduina weer begonnen is.

Wij hebben de processie afgesloten met een korte vesperdienst. En wij

hebben elkaar ontmoet, met soep en een broodje, in De Wilgenburg en

in de tuin.

Dit jaar hadden wij de processie geplaatst in het

kader van het diocesane Jaar van Gebed.

Menigeen is daardoor gemotiveerd om aan deze

processie deel te nemen. Bijzonder was de

deelname van onze bisschop, mgr. J. van den

Hende samen met pelgrims van de diocesane

bedevaart naar Rome. Met deze processie

konden wij ons aansluiten bij het gebed van

Liduina. Door een leven in verbondenheid met het

lijden van Jezus Christus heeft zij haar langdurige

ziekte  doorstaan.  Op haar ziekbed bad zij voor de

noden van anderen, gaf zij goede raad en deelde zij, met wie tekort

kwam.

Voorafgaande aan het Liduinafeest hebben mensen vanuit de vier

Schiedamse kerken van onze parochie de Liduinaweek gevierd.

Bijzonder is hoe vrijwilligers en parochianen vanuit alle Schiedamse

kerken hebben bijgedragen aan het slagen van deze week. Er was een

Liduina-zangmiddag. Bewoners van huize Frankenland hebben omze

basiliek bezocht. Zieken en ouderen uit heel Schiedam hebben troost en

bemoediging ontvangen door het sacrament der Zieken. Ook zijn in

verschillende kerken levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank,

als een eigentijds ‘beursje van Liduina’, die op 6 mei tijdens de offerande

in de Liduinabasiliek naar voren zijn gedragen.

Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag.

Maar er is  nog  een feestdag van Liduina,  namelijk de ‘eigenlijke’ feest-
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dag volgens de liturgische kalender: 14 juni. Ook rond deze dag zullen

wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina.

Zo is er op zondag 10 juni om 16.00 uur een feestelijk Liduinalof in de

basiliek.

En op donderdag 14 juni, organiseert de broederschap van St. Liduina

een bezinnende avond in de Liduinabasiliek en de pastorie. Ook deze

avond staat in het teken van het diocesane Jaar van Gebed. Wij bidden

samen de vespers. Oud-rector Coert Biesjot zal een inleiding houden

over ’Liduina en het gebed’. En wij zullen daarover met elkaar in gesprek

gaan. Het programma van deze avond is als volgt:

19.00 uur Gebeden vesperdienst bij het Liduina-altaar.

19.30 uur Lezing over Liduina en het gebed, door Coert Biesjot

O.S.B. (oud-rector van onze basiliek). Aansluitend gesprek

en ontmoeting.

Welkom op zondagmiddag 10 juni en op donderdagavond 14 juni, om

opnieuw stil te staan bij Liduina van Schiedam!

Rector Henri Egging.

ROZENKRANSTENTOONSTELLING

In het kader van het jaar van het gebed en met het oog

op de openstelling, is er deze zomer in onze basiliek

een kleine tentoonstelling rondom de rozenkrans te

zien. De herkomst, de geschiedenis en het gebruik van

de rozenkrans worden kort toegelicht. Er zijn

verschillende rozenkransen te zien evenals

gebedssnoeren uit andere tradities. Ook voor kinderen

is er het een en ander te vinden. Een folder over het

bidden   van  de  rozenkrans  en  een  toelichting  bij  de

rozenkransramen en -reliëfs in de basiliek, die immers ook rozenkrans-

kerk is, maken het geheel compleet.

De tentoonstelling is te zien tot 27 oktober 2018. Loopt u eens langs na

de mis,  of tijdens de  openstelling  op  vrijdag- en zaterdagmiddag.

Gerarda Havermans-van Mourik, lid pastoraatsgroep.
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HET HUISHOUDBOEKJE VAN DE BASILIEK

Het is noodzakelijk dat wij onze financiële

zorgen over  ons huishoudboekje met u delen.

Onze inkomsten vanuit de Aktie Kerkbalans,

maar ook de collecten, alsmede de op-

brengsten vanuit bijzondere vieringen, zoals

uitvaarten en huwelijksinzegeningen lopen

terug, terwijl wij echt geen mogelijkheden zien

onze uitgaven nog verder terug te dringen.

In tegendeel: Om onze gebouwen te

conserveren  zullen  wij dit  kalenderjaar  en  het

komende jaar extra uitgaven moeten doen om onze gebouwen (deze

kerk, de pastorie en de Wilgenburg) te beschermen tegen verdere

lekkages,  blikseminslagen,  verbrokkelingen  en  allerlei  andere ellende.

De laatste jaren teren wij dus in op ons vermogen en onze reserves.

Maar dat hou je maar tijdelijk vol. Het negatief saldo van onze exploitatie

is het afgelopen jaar wel verminderd, maar het blijft een negatief saldo.

Om het tij te keren moeten wij onze vaste kern parochianen (u dus)

verzoeken om dieper in uw buidel te tasten. Wij wensen dus dat u uw

bijdragen aan de Liduinabasiliek omhoog gaat brengen. Het blijkt

nagenoeg onmogelijk om nieuwe mensen tot onze vaste kern van

parochianen erbij te vinden. De keerzijde is, dat door overlijden  onze

vaste kern parochianen jaarlijks aan het verminderen is.

Teneinde aan de inkomstenkant onze middelen te verruimen vragen wij

u allen uw bijdrage waar mogelijk te herzien. Wij denken eerder aan

tientallen procenten meer, dan een geringe verhoging naar boven. Met

alle respect de nood is echt hoog. Wij hebben uw steun echt ook op dit

punt hard nodig.

Stort u jaarlijks altijd een vast onveranderd bedrag, kan ik u persoonlijk

laten zien, dat u door middel van een schriftelijke periodieke

overeenkomst de fiscus  mee kan  betrekken  bij uw gift.  U bent dus in

de gelegenheid met hulp van de fiscus uw bijdrage aan uw kerk te
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verhogen, zonder dat het u nauwelijks iets kost.

Neem contact met mij (telefoon 06 53 90 08 39, e-mail

louisvanpoppel@planet.nl) of een ander bestuurslid (of lid van de AKB

werkgroep) op voor een dergelijke overeenkomst. Op onze website

liduinabasiliek.nl hebben wij een link van de belastingdienst opgenomen

(www. schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel) waarmee u kunt kijken

wat het voordeel voor u zou kunnen zijn. Mag ik op u rekenen? Wij

hebben het immers ook over uw huishoudboekje.

Louis van Poppel, financieel beheerder.

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.

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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EERSTE H. COMMUNIE

Op zondag 27 mei ontvingen 21 kinderen uit de Basiliek en de H.

Hartkerk in laatstgenoemde kerk voor de eerste keer de H. Communie. 

De kinderen hebben zich vanaf begin dit jaar onder begeleiding van

Patrick Rutten en Linda de Vos op deze grote dag voorbereid. Ze

hebben veel met en van elkaar geleerd. Over God wiens naam is: Ik zal

er zijn. Over vertrouwen, vergeving, luisteren en delen. Over Jezus en

over de opdracht die van de eucharistie uitgaat: om Jezus te blijven

volgen, iedere dag opnieuw.

Op deze dag in mei kwam dat allemaal bij elkaar in de feestelijke viering

en in het mogen ontvangen van dat kleine stukje brood waarvan de

kinderen hebben geleerd dat het zo veel meer is dan brood alleen. Het

was een mooie viering, waarin rector Henri Egging voorging en de zang

werd verzorgd door een gelegenheids-jeugdkoor dat werd begeleid door

Jolanda Konings. 

Van harte gefeliciteerd Franciszek, Nathan, Roksana, Chayenne, Otylia,

Aldara, Claudia, Julia, Daniël, Julia, Karolina, Naomi, Juliusz, Martin,

Adam, Tymon, Jakub, Elmer, Simona, Shainiliy en Gabriëla, met jullie

eerste heilige Communie. We hopen jullie met jullie vaders en moeders

nog vaak terug te zien!

Gerarda Havermans-van Mourik, lid pastoraatsgroep.

 

BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX

Het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam organiseert dit jaar nog enkele

bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar

Maria verschenen is aan Mariëtte Beco:

C Een één-daagse bedevaart op maandag 27 augustus, begeleid

door pastoor C.N. Bergs. Kosten € 55.-

C Een twee-daagse bedevaart van zaterdag 1 en zondag 2

september,  begeleid door diaken J. Collignon. Kosten € 120.-

C Een vijf-daagse bedevaart van vrijdag 5 t/m dinsdag 9 oktober,

begeleid door pastoor v.d. Helm en diaken Collignon. Bisschop J.

v.d. Hende komt ons in het weekend van 6 en 7 oktober bezoeken.

Kosten € 265.-
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Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het

programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen

bij: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, telefoon (015)  369 31 48, e-mail:

paula_opstal@hotmail.com. B.g.g. dhr. G.J. de Bruijn, telefoon (070)

320 58 72, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl. Bezoek ook onze website:

www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

BEDEVAART MARTELAREN VAN GORCUM

Op 9 juli 1572 werden bij Brielle 19 priesters en kloosterlingen gedood

vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van het

Lichaam van Christus in de Eucharistie en omtrent het gezag van de

Paus als zichtbaar hoofd van de Kerk. Ten prooi aan bespottingen en

mishandeling hielden zij moedig stand.  Tenslotte werden ze door

ophanging om het leven gebracht. Om hun geloof met ere in de

geschiedenis van de Kerk van Nederland vermeld, werden ze in 1867

door Paus Pius IX heilig verklaard. Op zaterdag 7 juli 2018 is de

nationale bedevaartsdag. Programma:

11.00 uur Eucharistieviering

13:30 uur Rozenkransgebed en parallel jongerenprogramma

14:30 uur Bidden van de Kruisweg

15.30 uur Vespers en processie met pelgrimszegen

In de maanden juli en augustus is de bedevaartskerk iedere dag

geopend vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Om 16.00 uur wordt dagelijks de

Eucharistie gevierd op het martelveld of in de kerk.
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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 6 september 2018 via  klepel@kpnmail.nl


