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: Vóór 3 januari 2019 via klepel@kpnmail.nl

november 2018

: 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
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Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Lc. 1, 39-40. Vierde zondag van de Advent.

35ste jaargang

Informatieblad van de Liduina-basiliek

DE KLEPEL

LITURGISCHE KALENDER
2 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.
9 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.
16 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.
17 december
BOETEVIERING
maandag 19.00 uur : Boeteviering. Aansluitend is er gelegenheid voor
persoonlijke biecht.
23 december
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In
Honorem Dei.
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24 december
VOORAVOND VAN KERSTMIS
maandag 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.
De Klepel
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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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13 januari
FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.30 uur : Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse
kerken. M.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
Er is kindernevendienst. Hierna is er koffie in de
Wilgenburg.

6 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.

Aansluitend aan deze viering bent u van harte welkom in de
Wilgenburg om elkaar NIEUWJAAR te wensen
(tot ± 12.30 uur)

1 januari
NIEUWJAARSDAG:
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
dinsdag 10.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

31 december
OUDEJAARSDAG
maandag 18.00 uur : Feestelijk Lof met Te Deum, ter afsluiting van het
jaar, m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

30 december
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.

26 december
TWEEDE KERSTDAG:
FEEST VAN DE H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR
woensdag 9.30 uur : Eucharistieviering m.m.v. h e t d a m e s k oor
Jubilatio.

25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS:
GEBOORTE VAN DE HEER
dinsdag 9.30 uur : Plechtige hoogmis m.m.v. het herenkoor In
Honorem Dei.

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.

19 januari is het startmoment van de Actie Kerkbalans 2019. Dan wordt
aandacht gevraagd voor de financiële middelen die de parochie nodig
heeft om kerk te zijn en te blijven. Mogen we u met Kerst begroeten in de
kerk? En denkt u alvast na over uw steun voor de Actie Kerkbalans?
Graag tot ziens in de kerk!

Een geloofsgemeenschap kan alleen bestaan en haar boodschap
uitdragen als zij een plaats heeft waar mensen samenkomen en er
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn die zorgen voor geestelijk
voedsel, als er faciliteiten zijn die de gemeenschap ondersteunen.

De parochie zet zich in voor die boodschap. Niet alleen met Kerst, maar
het hele jaar door. Concreet in de hulp aan kwetsbare mensen, zoals de
Parochiële Caritas Instelling of ondersteuning bij de voedselbank. Maar
ook met geestelijk voedsel voor de gelovigen die elk op hun eigen plaats
in de maatschappij leven vanuit de christelijke boodschap. Daarom
vraagt de parochie juist in de kerstperiode aandacht voor Kerkbalans. Dit
jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. Bent u er nog niet aan toegekomen,
maak dan vandaag nog uw bijdrage over.

KERSTMIS EN ACTIE KERKBALANS
Christenen over de hele wereld bereiden zich voor
op het grote feest van de geboorte van Jezus:
Kerstmis. Het is een moment om samen te komen
met familie en vrienden. En voor velen is het een
moment om naar de kerk te gaan. Dat is
fantastisch, want dit grote feest heef t alles te
maken met God die mens werd en de blijde boodschap verkondigde.
Een boodschap van Gods liefde voor de mensen, van hoop, vrede,
vergeving en zorg voor elkaar.

20 januari
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
27 januari
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio. Er is
kindernevendienst.
FAMILIEBERICHTEN
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BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE
ZIJN ACHTERGEBLEVEN:
Ans Putman-Spithoven
Mien van Mil-de Vette
Thea Grootenboer
Fien van Nielen-Waalwijk
Cynthia van Vliet-van der Hoeven
Johanna Broeren-Braak
Truus Elshof-Nederhof
Joop Boon
Aad van Lingen
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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!

FILMMIDDAG ‘LIFE ANIMATED’
Op zondag 9 december is er een filmmiddag in
de pastorie van de basiliek.

Inhoud:
Wie beslist wat een zinvol leven is?
Documentaire over een jongen die, wanneer hij
drie jaar is, een zware vorm van autisme blijkt
te hebben. Alleen Disney-films en animaties
kunnen hem bereiken en zo gaan de ouders
contact maken via Disney-dialogen. Het werkt!
Met eindeloos geduld van de ouders groeit de
jongen uit tot een evenwichtig mens, met een
indrukwekkende levensweg.

Vorm en begeleiding:
Film met nagesprek o.l.v. Kees Koeleman.

Plaats:
Pastorie van de Liduina basiliek, Singel 104, Schiedam.

november 2018

Datum en tijd:
Zondag 9 december. Na de H. Mis van 9.30 uur is er koffie met een
broodje. De film start dan rond 12.00 uur.
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Kosten:
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
De Klepel
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Mgr. P.M. Vismans, ambassadeur Vriendenstichting Basiliek.

Veel dank aan degenen, die naast (of in plaats van) hun kerkbijdrage
hebben bijgedragen en dit weer zullen doen! De stichting heeft de ANBIstatus hetgeen inhoudt dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
Kerkbijdrage en Vriendenstichting hebben een verschillende
bestemming, maar zijn elkaar ondersteunend ten behoeve van zorg voor
onze BASILIEK....! U hebt mij jarenlang in deze zorg geholpen!

Daarom juist is de Stichting Vrienden Liduinabasiliek opgericht: een
buffer vormen voor de grote uitgaven voor het behoud en verzorging van
onze basiliek, voor de toekomst en hetgeen nu al (dringend) nodig is ter
voorkoming van alles wat schade toebrengt aan het gebouw! Vanuit uw
bijdragen aan de stichting is al het nodige gedaan kunnen worden. In de
loop van het huidige jaar hebt u al € 12.180,- in dit fonds gestort.
Daardoor was het mogelijk om de nodige financiële bijdragen te leveren
aan onder andere de alarm-installatie, het snoeien van diverse bomen en
het kerstconcert dit jaar in de basiliek.

Uit mijn op-kantoor-werkende jaren herinner ik mij, dat
we ons in de decembermaand vaak afvroegen of we nog
iets extra bij ons salaris zouden krijgen, al naar gelang de resultaten
goed of minder goed waren. U wordt dezer dagen ook uitgenodigd om na
te denken over het bedrag dat u komend jaar weer zult schenken als
kerkbijdrage (hebt u de door u beloofde bijdrage in 2018 al
geschonken?). En u weet dat de inkomsten van de Algemene
Kerkbijdrage Aktie bestemd zijn voor de zogenaamde dagelijkse
onkosten zoals verwarming, verlichting, schoonmaak, personeelskosten,
acute reparaties en onderhoud van het gebouw... Ook nog sparen voor
onvoorziene (grote) uitgaven is niet mogelijk! U kent dit waarschijnlijk uit
uw eigen situatie.

ZOUDEN WE NOG IETS KRIJGEN?
U denkt nu misschien aan Sinterklaas, van wie we iets
hopen te krijgen. Maar ik bedoel iets van u te krijgen,
en de ontvanger zou dan zijn de Vriendenstichting
van onze basiliek! En... ten behoeve van onze kerk
en parochie.

De Klepel
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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.

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).

KERSTREIS
Op vrijdag 7 december is er een kerstreis naar Aken. Dicht tegen de
Nederlandse grens, in het zuiden van Limburg, ligt de Duitse stad Aken.
Aken heeft veel historische gebouwen zoals de Dom van Aken, het
14e-eeuwse stadhuis en het Couvenmuseum. De middeleeuwse straten
in het centrum van Aken zijn uitstekend geschikt als decor voor de
jaarlijkse kerstmarkt. Vooral in het gebied rond de Dom en het Rathaus
staan sfeervolle kramen met allerlei lekkernijen, fonkelende lichtjes en
bijpassende muziek. Niet voor niets komen er elk jaar zo’n 1,5 miljoen
bezoekers naar Aken om de kerstmarkt te bezoeken.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Liduinabasiliek. Op de heenreis
stoppen we in Breda voor koffie met gebak. In de middag vertrekken we
naar Soerendonk waar we om 18.00 uur zullen dineren. Rond 21.45 uur
zijn we weer terug in Schiedam.
Er kunnen 2 rolstoelen mee. Het meenemen van uw rollator raden wij ten
zeerste aan omdat er veel gelopen wordt deze dag. De kosten voor deze
dag bedragen € 49.00. Dit is inclusief koffie/gebak en diner.
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Heeft u belangstelling voor deze reis? Achter in de kerk liggen
inschrijfformulieren. Graag het strookje invullen en vóór 1 december in
de brievenbus van de pastorie, Singel 104, doen. Graag uw betaling
uitsluitend overmaken op bankrekening NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v.
‘Par. DGH exploit DG Liduinabasiliek’ o.v.v. ‘Kerstreis Aken’.
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KERSTCONCERT
Op zaterdag 22 december om 20.00 uur is
er een kerstconcert in de basiliek. Het
belooft een waar spektakel te worden met
medewerking van de koren, maar ook met
samenzang met u in een - hopelijk .afgeladen volle kerk:

De volgende koren zijn vertegenwoordigd:
Dameskoor Jubilatio, herenkoor In
Honorem Dei, Koninklijk Schiedams
Mannenkoor Orpheus, Vocaal Ensemble
Basiliek Schiedam en Vocalis. Dit geheel
staat onder leiding van Bas van Houte en
Annelies Prins. Verder werken mee: Solo
sopraan Annelies Prins, solo hoofd orgel Arjen Leistra en Yryna
Zhynkina zowel solo als begeleidster (piano) van het Koninklijk
Schiedams Mannenkoor Orpheus.

De toegangprijs is € 5,00 per kaart. De prijs per kaart is zo laag, omdat
deze avond mede mogelijk gemaakt wordt door de Stichting Vrienden
Liduina Basiliek, het Deltaport Fonds Schiedam en het Gemeenschapsfonds Schiedam. U kunt uw kaarten reeds reserveren/bestellen bij Louis
van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl. Kaartverkoop vindt ook
plaats bij de acolieten (na afloop van de eucharistieviering) en bij onze
voorverkoopadressen: Stichting Promotie Schiedam, Het Schiedams
Boekhuis in de Hoogstraat, boekhandel Post Scriptum in Spaland, The
Read Shop Express in Vlaardingen en ten slotte bij Chris Borgdorff
Assurantie te Overschie.

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'. Noteer ook uw adres op de
overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen.
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Attendeer 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.
De Klepel

