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: Vóór 8 november 2018 via klepel@kpnmail.nl

: Mevrouw Th. Bakker-Janse.
Tel.: 010 - 426 72 83 Email: tbj39@caiway.nl

: Land van Ris 6 Tel.: 010 - 426 85 24
: D.A. Bontenbal
Tel.: 06 - 25 24 12 55 Email: d.bontenbal@caiway.nl

: Mevrouw Th.C.M. Kappelhof-Streep.
Tel.: 010 - 426 82 62 Email: thcmstreep@hetnet.nl

: Rekeningnummer
NL54 INGB 0006 6944 73
: Stichting Vrienden van de basiliek van de heilige
Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans.

Vriendenstichting
t.n.v.

MISINTENTIES
Contactpersoon

: Rekeningnummer NL45 INGB 0002 6250 00
: Liduinabasiliek, Schiedam

AKB en/of onderhoud
t.n.v.

BANKREKENINGNUMMERS
Misintenties
: Rekeningnummer NL58 INGB 0000 5303 42
t.n.v.
: Pastoor Liduinakerk, Schiedam

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

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

nummer 5 september 2018

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Zie pag. 8.

34ste jaargang

Informatieblad van de Liduina-basiliek

DE KLEPEL

LITURGISCHE KALENDER
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.
In de oktobermaand is er op de woensdagavonden om
19.00 uur Lof en Rozenkransgebed (te beginnen op de
eerste woensdag 3 oktober).
7 oktober
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
ROZENKRANSFEEST
zaterdag 18.00 uur :
zondag
9.30 uur :

15.30 uur :
16.00 uur :

Eucharistieviering
Hoogmis m.m.v. het herenkoor
In Honorem Dei en het
dameskoor Jubilatio. Er is
kindernevendienst. Hierna is er
gelegenheid tot koffiedrinken in
de Wilgenburg.
Bidden van de Rozenkrans.
Vespers en plechtig Lof met uitstelling van het
Allerheiligste, m.m.v. de Broederschap van Sint
Liduina en de koren In Honorem Dei en Jubilatio

14 oktober
ACHT-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.
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21 oktober
NEGEN-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.
De Klepel

In de aflevering over ‘Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel’, zei
de paus dat ‘als wij oprecht en open zijn tegen de Heer, we erin zullen
slagen de wil van God te doen, want Hij verbergt zijn wil niet; Hij doet die
begrijpen aan degenen die Hem zoeken’.

In de uitzending over ‘Geef ons heden ons
dagelijks brood’ sprak de paus opnieuw over zijn
eigen familie en maakte zijn overweging zo heel
concreet. ‘Als wij als kinderen ons brood lieten
vallen, leerden ze ons om het meteen op te
pakken en het te kussen: brood werd nooit
weggegooid. Het brood is het symbool van Gods
liefde voor jou, de God die je te eten geeft.’

‘De bankiers vergeven niet graag: geld vormt het hart van deze wereld.
Alleen wie zelf vergeven is, is in staat om te vergeven’, zei de Heilige
Vader in de zesde aflevering over ‘Vergeef ons onze schulden, zoals wij
ook vergeven aan onze schuldenaren’.
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Maar het was de zevende aflevering, ‘En breng ons niet in
beproeving/bekoring’, die tot de meeste discussie leidde. Want toen de
presentator aan de paus vroeg of God ons echt in beproeving of
bekoring kan brengen, antwoordde hij: ‘Dat is... geen goede vertaling. De
Fransen hebben nu een tekst met een [goede] vertaling: ‘Laat me niet in
beproeving vervallen’, want ik ben degene die in beproeving vervalt, het
is niet Hij die me in beproeving brengt. Nee, een Vader doet zoiets niet,
een vader helpt je om meteen weer op te staan. Degene die je verleidt
tot de beproeving is Satan.’ Het lijkt er dus op dat de paus ook in andere
talen een wijziging wil in lijn met die van de Franse bisschoppen. In de
achtste aflevering over ‘Maar verlos ons van het kwade’, sprak
Franciscus opnieuw over de duivel. ‘Hij is het kwaad. Het is geen
wijdverspreid ding, het is een persoon. Met Satan kun je niet de dialoog
aangaan; als je met Satan begin te spreken, ben je verloren. Dan tot slot
de laatste aflevering waarin alle woorden van de paus opnieuw te horen
waren. Daarin leert hij ons onder meer dat ‘geloven ook een groot risico
is’. ‘Wat als het niet waar is? Het aandurven, maar allemaal samen.
Daarom is samen bidden zo mooi: want zo helpen we elkaar om het aan
te durven.’
De Klepel

De Klepel
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‘Er is moed voor nodig om het
Onzevader te bidden’, stelde de paus
in de eerste aflevering van het
tv-programma. ‘Ik zeg: begin met
‘papa’ te zeggen en echt te geloven dat
God de Vader is die me begeleidt, me vergeeft, mij brood geeft, luistert
naar alles wat ik vraag en me nog beter kleedt dan de bloemen in het
veld.’ In de tweede aflevering stond Franciscus stil bij de betekenis van
‘Uw naam worde geheiligd’ en herinnerde eraan dat we vaak ‘zeggen dat
we christen zijn, maar dat we leven - ik zeg niet als beesten, maar als
mensen die noch in God, noch in de mens geloven - zonder geloof’. In
diezelfde aflevering biechtte de paus ook iets op: ‘Als ik ga bidden, val ik
soms in slaap. De heilige Theresia van het Kind Jezus deed dat ook. Zij
zei dat de Heer, God, de Vader het fijn vindt wanneer je in slaap valt.’

‘En dan te bedenken dat toen ze me dit programmavoorstel deden, ik
dacht dat het saai zou worden’, lachtte presentator Marco Pozza.
Daarmee onderstreepte hij nog maar eens hoe gewend we zijn geraakt
aan het bijna mechanisch opdreunen van het Onzevader zonder nog stil
te staan bij de betekenis van elk vers. Paus Franciscus helpt ons echter
elke zin op de juiste waarde te schatten. ‘Jezus heeft ons dit gebed niet
gegeven opdat het simpelweg een formule zou worden’. Met het gebed,
zo voegt Franciscus toe, ‘nodigt Jezus ons uit om ons tot te Vader te
richten om te leven als zijn kinderen (...). Ik hoop dat ieder van ons
tijdens het bidden van het Onzevader steeds meer ontdekt dat hij geliefd
en vergeven is, en ondergedompeld in de dauw van de Heilige Geest.

PAUS FRANCISCUS OVER HET ONZEVADER (bron: Katholiek Nieuwblad)
‘Mij geeft het houvast’, vertelt hij. ‘Ik heb een
vader bij wie ik me altijd een kind voel. Een
vader die je begeleidt, die op je wacht.’ Zo
spreekt paus Franciscus over het
Onzevader, een gebed dat de kleine Jorge
Mario Bergoglio werd aangeleerd door zijn
geliefde oma Rosa. Hij vertelt erover in een tv-programma dat eind 2017
werd uitgezonden op de tv-zender van de Italiaanse
bisschoppenconferentie. Het programma, getiteld Padre Nostro
(‘Onzevader’), bestond in totaal uit negen uitzendingen.

De Klepel
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25 november
HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor
In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio.
16.00 uur : Feestelijk Lof, met processie en
Te Deum.
september 2018

18 november
DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
10.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

11 november
TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
10.30 uur : Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse
deelgemeenschappen. Hierna is er gelegenheid
tot koffiedrinken in de Wilgenburg.

4 november
EEN-EN-DERTIGSTE 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.

2 november
GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN (ALLERZIELEN)
vrijdag 19.00 uur : Requiem m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

1 november
HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
donderdag 19.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
Jubilatio.

28 oktober
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET:
Willem Bok
24 juni 2018
Erica Cosme Silva
24 juni 2018
Shervin Mohammadi
24 juni 2018
Hans den Houting
24 juni 2018
Oliwier Zolnofsky
21 juli 2018
Zion Pachito
12 augustus 2018

U kunt uw kaarten reeds reserveren/bestellen bij onze financieel
beheerder Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl. Het
verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op
het banknummer: NL45 INGB 0002 6250 00 t.n.v:’ Par DGH Liduina
Basiliek’ o.v.v. ‘Kerstconcert 2018'.

KERSTCONCERT
Hoewel nog erg vroeg, willen we u nu alvast laten weten dat er op
zaterdag 22 december om 20.00 uur een mooi kerstconcert gegeven zal
worden met o.a. medewerking van verschillende koren uit onze regio.
Naast onze eigen koren In Honorem Dei en Jubilatio hebben wij o.a. ook
het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus kunnen contracteren.
Toegang € 5,00 per kaart. In de volgende Klepel zullen wij de exacte
programmering bekend maken. Daar wordt momenteel nog druk aan
gewerkt.

FAMILIEBERICHTEN

OP 24 JUNI ZIJN IN DE KATHOLIEKE KERK OPGENOMEN:
Nedesca Brigitta
Erica Cosme Silva
Hans den Houting
Shervin Mohammadi

Attendeer juist ook uw buren, vrienden en familieleden op dit komende
concert. Wellicht een mooi geschenk/geste van uw kant: een prachtig
concert ter voorbereiding op het Kerstfeest.
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BIDDEN WE VOOR DE BRUIDSPAREN:
Chang Liu en Sandra Wong die in de huwelijksviering op 18 augustus
elkaar het ja-woord hebben gegeven
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Lennart Kerklaan en Pidumie Abbeysooriaya die in de huwelijksviering
op 8 september elkaar het ja-woord hebben gegeven.

september 2018

De Klepel

KERSTREIS
Ook dit jaar wordt er weer een Kerstreis georganiseerd. Datum en
bestemming zijn evenwel nog niet bekend. Daarover informeren wij u te
zijner tijd via ons wekelijks Informatief.

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE
ZIJN ACHTERGEBLEVEN:
Rose Voshol-Puno
Ank van den Heuvel-Langelaan
Frans Klaassen
Cor van Es-Nooteboom
Else van der Klink
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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.
De Klepel

De Klepel
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KERSTMUSICAL
Op kerstavond 24 december om 18.30 uur wordt weer de kerstmusical
uitgevoerd. We zoeken nog kinderen die het leuk vinden om hierin mee
te zingen en mee te spelen. De reptities beginnen na de herfst-vakantie
en zijn steeds op maandag om 16.00 uur in de Wilgenburg. Nadere
informatie en aanmelding bij mevrouw Hagen, telefoon: 06 - 30 22
40 79, email: treeshagen@gmail.com

H. Egging, rector.

In de oktobermaand, rozenkransmaand, is er elke woensdag om 19.00
uur (dus 3, 10, 17, 24 en 31 oktober) rozenkranslof in de basiliek.

De feestdag begint om 9.30 uur met een feestelijke eucharistieviering
met herenkoor In Honorem Dei en dameskoor Jubilatio. Om 15.30 uur
wordt de rozenkrans gebeden. In het kader van de rozenkrans-estafette
in het diocesane jaar van gebed zal onze bisschop, mgr. J. van den
Hende, de rozenkrans voorbidden. Aansluitend volgen om circa 16.00
uur de vespers met plechtig lof, gezongen door de broederschap van
Sint Liduina en beide koren.

ROZENKRANSFEEST EN ROZENKRANSMAAND
Op zondag 7 oktober vieren wij in onze basiliek het feest van de
co-patrones: de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Dit jaar valt de
feestdag (7 oktober) op een zondag, en kunnen wij het Rozenkransfeest
op de ‘eigenlijke’ dag vieren.

De Klepel
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M. Tasche, Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Het Franciscus Gasthuis hoopt u op 11 oktober te mogen begroeten.

Mevrouw M. Tasche, voorzitter van de raad van bestuur, zal het beeld in
ontvangst nemen. Ter gelegenheid van dit bijzondere moment wil het
Franciscus Gasthuis hier een feestelijk tintje aan geven. Wilt u bij deze
gelegenheid op 11 oktober van 15.00 - 17.00 uur aanwezig zijn, meldt u
zich dan telefonisch aan (010) 461 60 02, of per e-mail:
geestelijkeverzorging@franciscus.nl

Liduina is een Schiedamse heilige met internationale faam. Organisaties
dragen haar naam, van ziekenhuizen tot scholen. Liduina leefde in de
15e eeuw. Door een val op het ijs was zij vanaf haar vijftiende aan bed
gekluisterd. Gedurende haar ziekbed kreeg ze visioenen en vonden in
haar bijzijn wonderen plaats. Al tijdens haar leven verwierf ze hiermee tot
ver buiten Schiedam bekendheid, waardoor er toen al sprake was van
een Liduina-verering.

LIDUINABEELD VOOR HET FRANCISCUS GASTHUIS
Op 11 oktober 2018 zal aan het Franciscus Gasthuis & Vlietland een
bronzen Liduinabeeld overhandigd worden. De RK-gemeenschap van
Schiedam voelt zich verbonden met het ziekenhuis en haar historie.
Vanuit deze verbondenheid en samenwerking wil de Liduinabasiliek het
ziekenhuis - locatie Vlietland - dit bronzen Liduinabeeld schenken. Het
beeld is gemaakt door de kunstenaar Hank Beelenkamp.

BESTEDINGEN AKB-BIJDRAGEN
Denkt u nu niet: ‘Weer een stukje kopij in de Klepel van onze financieel
beheerder Louis van Poppel; hij wil zeker weer opnieuw geld...’.

Gelukkig hoeven wij deze kosten niet allemaal zelf op te brengen. Wij
maken voor het aannemingswerk en het schilderwerk gebruik van een
Rijkssubsidie, hoewel meer dan de helft door ons zelf wordt opgebracht.

3.856,27

De Klepel

-7-

september 2018

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: telefoon.: (010) 426 72 83.
Voor zover er parochianen zijn, die zich aanbieden om te rijden, kunnen
we aan uw verzoek voldoen.

Moge deze bijzondere liturgische dagen ons weer helpen om de
gemeenschap van de heiligen te vieren: de verbondenheid met allen, die
wij hebben moeten afstaan in de zorgende hand van God zelf. In de
viering van de eucharistie zijn we op de meest intense wijze met hen
verbonden in Jezus Christus, de Heer van levenden en doden. Het
eeuwig leven is voor ons een belijdenis van geloof, voor onze
overledenen is het de werkelijkheid in het huis van de Vader.

Op donderdag 2 november, Allerzielen,
vieren we in de avond om 19.00 uur de
eucharistie, welke in het teken staat van de Gedachtenis van alle
overledenen. Ons herenkoor In Honorem Dei zal deze viering muzikaal
verzorgen met gezangen van de plechtige Requiem.

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
Op woensdag 1 november, Allerheiligen, vieren we om 19.00 uur de
eucharistie, welke muzikaal zal worden
verzorgd door ons dameskoor Jubilatio.

Louis van Poppel, financieel beheerder Liduina Basiliek.

Zo ook hebben wij een meer dan optimale samenwerking met de
Stichting Vrienden van de Basiliek H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans, die
al heeft bewezen een waarachtige vriend te zijn van onze Basiliek en
ons steunt met adviezen en financiële middelen.

€

2.935,00

`

Hoewel geld bij ons in de kerk geen hoofdzaak is, is het uiteraard wel
noodzaak. Maar u wilt vast op de hoogte worden gehouden, waar dat
geld zo blijft. Daar heeft u ook alle recht op.
In de Klepel van januari hebben wij u al een overzicht gegeven van onze
reguliere uitgaven. Twintig jaar geleden hebben wij onze Basiliek en
pastorie uitgebreid gerestaureerd (mede dank zij uw hulp voor een
bedrag van zeventieneneenhalf miljoen gulden).

Vervanging ketel pastorie na 20 jaar
€

Nu 20 jaar later zijn de eerste barstjes zichtbaar en deze gaan wij in
2018 en 2019 ter hand nemen. Wij zijn bezig en doende om de
navolgende werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren:

Vervanging inbraak meldcentrale

€

6.863,42

€ 13.189,00

€

Aannemer van Berkel

900,00

Aanbrengen overspanningsbeveiligingen
kerkgebouw en toren

Geers Schilderwerken

€

5.590,21

Kerstconcert 22 december Stichting Vrienden
Liduina Basiliek

3.429,14

september 2018

2.089,00

€
€

Snoeien bomen Stichting Vrienden Liduina
Basiliek
Aanschaf hartdefribilator met hulp van Fonds
Schiedam Vlaardingen
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Het afschot van onze terreinbestrating
De restauratie van de Dunselmanpanelen
De reparatie van het dak van de Wilgenburg

Voor volgend jaar hebben wij ingepland:

C
C
C
De Klepel

