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LITURGISCHE KALENDER
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.
3 februari
ViERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Feest van de Opdracht van de Heer in de tempel
(Maria Lichtmis). Gezongen eucharistie-viering
m e t kaarsenwijding, lichtprocessi e e n
medewerking van het dameskoor Jubilatio.
Aansluitend wordt de Blasiuszegen gegeven.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
10 februari
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.30 uur : Gezamenlijke viering van de Schiedamse deelgemeenschappen. Er is kindernevendienst. Hierna
is er koffiedrinken in de Wilgenburg.
17 februari
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
24 februari
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.
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3 maart
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.
6 maart
ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG
8.30 uur : Eucharistieviering.
19.00 uur : Eucharistieviering met zang.

FAMILIEBERICHTEN

Tijdens de eucharistievieringen oplegging van het askruisje.
10 maart
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.30 uur : Gezamenlijke viering van de Schiedamse deelgemeenschappen. Er is kindernevendienst. Hierna
is er koffiedrinken in de Wilgenburg.
17 maart
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
24 maart
DERDE 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.
31 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.
7 april
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.30 uur : Gezamenlijke viering van de Schiedamse deelgemeenschappen. Er is kindernevendienst. Hierna
is er koffiedrinken in de Wilgenburg.
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14 april
PALM- OF PASSIEZONDAG
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Plechtige hoogmis met palmwijding en palmprocessie. M.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
Hierna is er gelegenheid tot koffiedrinken in de
Wilgenburg.
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BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE
ZIJN ACHTERGEBLEVEN:
Guus Schuurmans
John Sterk
Henny Marijnen-Hendrikx
Corry Slinkert
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
Vrijdag 7 december was de Kerstreis naar Aken. Na de gebruikelijke
stop voor koffie met gebak, kregen we in de bus een interessante lezing
over Karel de Grote m.b.t tot Aken, over de duivel enz.
In Aken aangekomen, kwamen we na een forse wandeling bij de
kerstmarkt. Glühwein, broodjes bratwurst, (meer bratwurst dan brood),
kerstartikelen, sierraden, voor elk wat wils. Er werden musea bezocht,
een enkele kerk en natuurlijk de Dom. Deze werd uitgebreid bewonderd
en gefotografeerd. Eetgelegenheden waren er genoeg. Daar werd ook
druk gebruik van gemaakt.
De weersverwachting had 95% kans op regen voorspeld, maar dat viel
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gelukkig 100% mee. De regen kwam toen we weer richting bus gingen.
Gelukkig was er een shuttlebus die de terugweg een stuk makkelijker
maakte. De meeste mensen waren op tijd weer bij de bus. Een aantal
was door verschillende omstandigheden, zoals verkeerde bus, verkeerde
tijdinschatting, verkeerde richting o.i.d. nogal aan de late kant.
In Soerendonk hadden we een heerlijk diner, waar mevr. Bakker uit
handen van pastoor Duynstee een attentie kreeg voor haar inzet. Hoe de
chauffeur het deed weten we niet, misschien had de bus wind mee, maar
we waren toch mooi op tijd weer in Schiedam.
Een hele gezellige, geslaagde dag en hopelijk tot volgend jaar.

ACTIE KERKBALANS 2019
Warmte geven aan de medemens
Niemand kan zonder warmte van de
mensen om zich heen. Aandacht voor
elkaar, de liefde van de mens voor de
andere mens. Steeds vaker wordt van
ons verwacht dat we zelf inspringen in de
zorg en aandacht voor familie, vrienden,
buurtgenoten. En met liefde zijn wij
daartoe bereid.

Thea van Houten.
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.
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.

dit doet uw kerk, elke dag
Ook uw kerk betekent veel in een wereld waarin de overheid stappen
terug doet. Via ouderenbezoek, contact met eenzame mensen,
aanwezigheid bij zieken, ook in het Vlietlandziekenhuis of andere
Rotterdamse ziekenhuizen. Vanuit de kerk is er het voedselbankdepot
voor mensen met financiële zorgen. De PCI draagt bij aan noodvragen
voor mensen die onverwacht in problemen komen.
en dat willen wij graag blijven doen
Warmte geven van mens tot mens kost niets. Maar uw Liduina Basiliek
kost wel geld. Geld voor salarissen van pastores, geld voor onderhoud
van onze kerk, pastorie en Wilgenburg, geld voor de scholing van onze
vrijwilligers, geld voor de organisatie van het vele werk dat vanuit de kerk
gedaan wordt voor onze medemensen. In de folder over de Algemene
Kerkbijdrage leest u meer over de uitgaven van uw Liduina Basiliek.
Uw Liduina Basiliek wil blijven bestaan, voor nu en voor onze kinderen
en kleinkinderen. Uw kerk krijgt geen subsidies en is geheel afhankelijk
van de bijdragen die de (steeds kleinere groep) eigen parochianen
bereid zijn te geven. Uw financiële steun is daarom onmisbaar. Door uw
gezamenlijke bijdragen bepaalt u wat wij als parochie kunnen bereiken in
de Schiedamse samenleving.
daarom vragen wij uw hulp
Wij durven en moeten u vragen om ook in 2019 mee te willen doen met
de Aktie Kerkbalans. Wij durven en moeten u zelfs vragen daar waar
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mogelijk uw bijdrage aan de gezamenlijke bijdragen te verhogen, omdat
de groep kerkelijke donateurs ook in 2018 verder is gekrompen.
De bouwkundige staat van ons kerkgebouw kan als niet meer zorgelijk
worden beschouwd. De € 40.000,-, die wij het afgelopen kwartaal
hebben geïnvesteerd, heeft een mooi Inspectierapport Monumentenwacht 2018 opgeleverd, waar we trots over mogen zijn. Nu straks in
2019 moeten wij de pastorie, de Wilgenburg, het kerkplein en wellicht
enige (kerk) inventarissen onder handen nemen.
U wilt uw Liduina Basiliek in Schiedam toch ook een goede toekomst
geven?

Louis van Poppel, uw financieel beheerder Liduina Basiliek.
EERSTE H. COMMUNIE
De voorbereidingen voor het feest van de eerste H. Communie zijn
inmiddels begonnen. Ook dit jaar zullen wij weer samenwerken met de
deelgemeenschappen H. Hart, Jacobus Martinus en Sint Jan-Visitatie.
De communieviering is op 16 juni in de basiliek. Wilt u nog kinderen
opgeven voor hun eerste H. Communie, dan kunt dit doen via de
inschrijfformulieren achter in de kerk of door een e-mail te sturen naar
eersteheiligecommunie@hotmail.com
Op zondag 3 februari zullen de communicanten tijdens de hoogmis van
9.30 uur worden voorgesteld.
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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. Afmetingen en
prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen we u laten weten via ons
wekelijks Informatief. Tot zondag 31 maart a.s. kunt u in de
sacristie de afbeeldingen van de kaarsen zien en ook uw
bestelling doorgeven.
Uitsluitend contante betaling;
geen
bankoverschrijvingen.
ASWOENSDAG - INZAMELING OUDE PALMTAKJES
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 16/17 februari en 23/24
februari. Achter in de kerk staat dan een mand waar u uw palmtakje in
kunt doen. Alvast hartelijk dank.
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MATTHÄUS PASSION
De 24e editie van de Matthäus Passion zal binnenkort weer plaatsvinden
en wel op woensdag 10 april. Aanvang 20:00 uur (inloop 19:15 uur) en
de locatie is wederom de Grote of Sint-Janskerk.

DE RIJKDOM VAN DE EUCHARISTIE
In het kader van de geloofsverdieping is er een lezing door zuster Nadia
over de rijkdom van de eucharistie:
Inhoud:

Zuster Maria Nadiya Beznadiynych komt naar
Schiedam om een lezing te houden. Zij behoort tot orde
van ‘Dienaressen van de Heer en van de maagd van
Matara’, beter bekend als ‘de Blauwe Zusters’. Zuster
Nadiya zal haar beleving vertellen over de
aanwezigheid van de Heer in ons midden in de
Eucharistie en in de Aanbidding. Pastoor Ch. Duynstee
zal de lezing inleiden.

Vorm en
begeleiding:

Lezing met nagesprek. Begeleiding door pastoor
Duynstee.

Plaats:

Pastorie van Liduina basiliek, Singel 104 Schiedam.
(Gratis parkeren op het terrein links van de kerk.)

Datum:

Donderdagavond 24 januari van 20.00 - 22.00 uur.

Kosten:

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Alle solisten van zeker een hoog niveau zijn reeds gecontracteerd, maar
ook de koren mede met koorzangers uit de Liduina Basiliek starten
binnenkort met hun repetities onder leiding van onze eigen dirigent Bas
van Houte.
Ondanks de BTW-verhoging heeft de Stichting Matthäus Passion
besloten de prijzen ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd te laten.
Wilt u vriend worden van de Stichting Matthäus Passion, dan kan onze
financieel beheerder Louis van Poppel u hierover nadere informatie
verstrekken. Bij hem kunt u ook terecht voor de toegangskaarten.
LOURDESREIS 31 MEI - 5 JUNI
Een groep enthousiaste parochianen (Loes van
der List, Riet Barendrecht, Yvonne Buys en
Marianne Soors) is begonnen met de
voorbereiding van een reis naar Lourdes in
samenwerking met het Huis voor de Pelgrim.
De reis is van vrijdag 31 mei t/m woensdag 5
juni 2019 en bedoeld voor parochianen van De Goede Herder en
geïnteresseerde vrienden en familieleden. De vliegreis is vanaf
Maastricht / Aachen airport (bij voldoende belangstelling busvervoer naar
het vliegveld).
De reiskosten bedragen € 830,- (toeslag 1-persoonskamer € 160,-). Voor
CZ-verzekerden en personen met een beperkt budget is korting op de
reissom mogelijk.
We verblijven in een drie-sterren-hotel met een lift. De geestelijke
begeleiding wordt verzorgd door pastoor Charles Duynstee.
Achter in de kerk vindt u meer informatie en inschrijfformulieren.
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H. VORMSEL
Elke twee jaar worden jongeren in onze parochie in
de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de
voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel.
Begin 2019 starten de voorbereidingsbijeenkomsten.
Deze voorbereiding wordt parochiebreed
aangeboden. Jongeren uit Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis worden in één groep voorbereid. Het
project is bedoeld voor jongeren geboren in 2005 en 2006. Het Vormsel
zal worden toegediend op zondag 23 juni 2019 in Maassluis.
De voorbereiding bestaat uit acht bijeenkomsten, die allen plaats-vinden
in de Pax Christikerk in Vlaardingen-Holy. Aan het eind van het project
maken de jongeren zelf de keuze of ze wel of niet het sacrament van het
Vormsel willen ontvangen. De eerste bijeenkomst is op 3 februari. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Bergwerf via e-mail:
g.bergwerf@planet.nl
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KINDENEVENDIENSTEN
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 2019.
27 januari 2019

Derde zondag door het jaar

10 februari 2019

Vijfde zondag door het jaar

10 maart 2019

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

24 maart 2019

Derde zondag van de Veertigdagentijd

7 april 2019

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

14 april 2019

Palmzondag

12 mei 2019

Vierde zondag van Pasen

26 mei 2019

Zesde zondag van Pasen. Liduinafeest

9 juni 2019

Pinksteren

23 juni 2019

Sacramentsdag

7 juli 2019

Veertiende zondag door het jaar

21 juli 2019

Zestiende zondag door het jaar

8 september 2019

Drie-en-twintigste zondag door het jaar

22 september 2019

Vijf-en-twintigste zondag door het jaar

13 oktober 2019

Acht-en-twintigste zondag door het jaar

10 november 2019

Twee-en-dertigste zondag door het jaar

24 november 2019

Christus Koning

8 december 2019

Tweede zondag van de Advent

22 december 2019

Vierde zondag van de Advent
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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
t.n.v.

: Rekeningnummer NL45 INGB 0002 6250 00
: Liduinabasiliek, Schiedam

Vriendenstichting
t.n.v.

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

MISINTENTIES
Contactpersoon
WILGENBURG
Contactpersoon
ZIEKENBEZOEK
Contactpersoon

KOPIJ INLEVEREN
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: Mevrouw Th.C.M. Kappelhof-Streep.
Tel.: 010 - 426 82 62 Email: thcmstreep@hetnet.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. Bakker-Janse.
Tel.: 010 - 426 72 83 Email: tbj39@caiway.nl
: Vóór 21 maart 2019 via klepel@kpnmail.nl
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