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LITURGISCHE KALENDER

14 april
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 en -crèche. Hierna is

er koffiedrinken in de Wilgenburg.

15 april
BOETEVIERING

maandag 19.00 uur : Boeteviering. Aansluitend is er gelegenheid voor

persoonlijke biecht.

17april
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 en

wordt het Heilig Chrisma gewijd.

18 april
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 gelegen-

heid om onder twee gedaanten te communiceren. Aan-

sluitend is er gelegenheid voor aanbidding tot 21.00 uur.

19 april
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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20 april
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.

21 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.

22 april
TWEEDE PAASDAG

maandag 9.30 uur : Eucharistieviering m.m.v.

  het dameskoor Jubilatio.

28 april
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

5 mei
DERDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

12 mei
VIERDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 17.00 uur : Viering van Woord en Gebed in de H. Hartkerk.

18.00 uur : Geen viering vanwege het Goede Herder feest.

zondag 10.30 uur : Gezamenlijke  viering  van  de  vier Schiedamse

R.K. kerken. Er is kindernevendienst en kinder-

crèche. Hierna is er koffie in de Wilgenburg.

19 mei
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 13.00 uur : Viering van het 12½-jarig priesterjubileum van

rector H. Egging. Eucharistieviering.

16.30 uur : Vespers bij het Liduina-altaar.

18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
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26 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/-crèche.

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 14.00 uur een korte

eocumenische gebedsdienst in de Grote of

Sint Janskerk en om 15.15 uur een statie in

Huis te Poort.

15.45 uur : Korte afsluitende Vesperdienst.

16.00 uur : Afsluitende ontmoeting in de Wilgenburg

met soep en een broodje.

30 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.

2 juni
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

9 juni
HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag 10.30 uur : Gezamenlijke  viering  van  de  vier Schiedamse

R.K. kerken. Er is kindernevendienst en kinder-

crèche. Hierna is er koffie in de Wilgenburg.
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10 juni
TWEEDE PINKSTERDAG

maandag   9.30 uur : Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

16 juni
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Viering van de Eerste H. Communie voor

communicanten uit de H. Hartkerk, de St. Jan de

Doper Visitatie kerk en de Liuinabasiliek. M.m.v.

een gelegenheidskoor.

23 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.

Er is kindernevendienst en kindercrèche.

FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE ZIJN

ACHTERGEBLEVEN:

Wim Smits   Maria van Gerven-Over de Vest

Joop Prein   Corrie Hendriks-Ham

Ria Etman   Bep Windhorst-van Touw

Jan Rutten   Corrie Krul-Steens

OP EERSTE PAASDAG 21 APRIL ZULLEN VOOR DE EERSTE KEER

DE H. COMMUNIE ONTVANGEN DE VORMELINGEN:

Isabella de Lijster

Stefano Pijn

Martyna Boguslawska

OP ZONDAG 5 MEI ZULLEN IN DE KATHOLIEKE KERK WORDEN

OPGENOMEN:

Joke Wolters-Stok

Soraya Lattig

Hendrikus Ediagbonya
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IN MEMORIAM JAN RUTTEN 

Op 7 februari is op 74 jarige leeftijd onze koster

Jan Rutten overleden. Op donderdag, 14 februari

was onder grote belangstelling de plechtige

Requiemmis in ‘zijn’ Liduinabasiliek. Hoofd-

celebrant was mgr. Vismans, alle priesters van

parochie De Goede Herder waren concelebrant.

Ruim 40 jaar heeft Jan zich volledig ingezet voor

‘zijn’ Liduinabasiliek. Naast zijn gezin was de

basiliek helemaal zijn ding. Hij was er elke dag en

regelde  alles   zoals  openen/sluiten  van  de  kerk,

uitvoeren van reparaties, vervangen kapotte verlichting, etc. etc. Nog

voor anderen een mankement ontdekten, had Jan die al gerepareerd.

Vervangen van opgebrande kaarsen en waxinelichtjes, alles klaarzetten

voor doopsel, huwelijken, uitvaarten. Een jaarlijks terugkerend gebeuren

was de grote kerststal van zolder halen en opzetten in de Liduinakapel,

honderden mensen hebben daar bij de stal, die elk jaar mooier werd en

uitgebreider, gestaan in gebed en een kaarsje aan gestoken. Het schild

dat buiten boven de hoofdingang hangt en aangeeft dat deze kerk een

basiliek is, is ook van zijn hand, evenzo de draagbaar waar de

reliekschrijn op rust, het prachtige Liduina-vaandel heeft hij handmatig

gerestaureerd. Jan assisteerde altijd met zijn jongens tijdens de

vieringen op zondag en andere dagen. Droeg de zware paaskaars met

de Paaswake.

Voor die enorme inzet ontving hij terecht de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice. Zijn heengaan is een groot verlies voor zijn

gezin en onze Liduinabasiliek.  Mogen hij rusten in vrede.

Namens de beheercommissie, Th.M. Bakker-Janse.

BOETEVIERING 

De boeteviering in verband met Pasen is op maandagavond 15 april 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!
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Liduinaprocessie 2018, met in het midden (met één van de

door hem vervaardigde lantaarns) onze op 7 februari jl.

overleden koster Jan Rutten

LIDUINAPROCESSIE OP 26 MEI

Op zondag 26 mei wordt in Schiedam de vijfde processie van Sint

Liduina gehouden. Na de eerste processie, bij het 25-jarig jubileum van

de kerk van Sint Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans als basiliek,

is het een traditie geworden om het Liduinafeest met de

Liduinaprocessie jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen

(zondag voor Hemelvaartsdag). Op zondagmiddag 26 mei zal opnieuw

de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trekken.

Deze keer zal de Liduinaprocessie plaatsvinden in het Jaar van de

Roepingen. De heilige Liduina heeft op haar ziekbed haar roeping

gevonden. Reeds jong was zij, na een val op het ijs, aan bed gekluisterd.

Na een periode van verzet kon zij haar chronische ziekte verbinden met

de overweging van het lijden van Christus. Zij putte veel kracht uit het

regelmatig ontvangen van de heilige Communie. Vanaf haar ziekbed

heeft de heilige Liduina concrete daden van liefde verricht: door haar

gebed; door haar vele bezoekers goede raad te geven; en door haar

giften aan de armen.

Om 10.30 uur (een uur

later dan op ‘gewone’

zondagen) begint het

Liduinafeest met een

feestelijke eucharistie-

viering in de basiliek,

waarin de koren In

Honorem Dei en Jubilatio

zullen zingen. Aansluitend

is er koffie/thee (en

gelegenheid een zelf

meegebrachte lunch te

gebruiken) in parochiezaal

De Wilgenburg. ‘s-Middags

zullen wij in processie door

de straten van  Schiedam trekken met de relieken van de heilige Liduina.

De processie begint om 13.30 uur met een kort gebedsmoment in de

Liduinabasiliek. Daarna trekt de processie langs plaatsen uit het leven

De Klepel            april 2019- 8 -

van de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot deze heilige (onder

andere de Grote of Sint Janskerk en Huis te Poort). Wij zullen ook dit

jaar weer een oecumenische gebedsdienst houden in de Grote Kerk.

Nieuw dit jaar is dat wij ook met de stoet de Oud-Katholieke kerk (Huis te

Poort) aan de Dam binnen gaan.

Wij zullen de processie in de basiliek afsluiten met een korte

vesperdienst met de broederschap van Liduina (om circa 15.45 uur).

Daarna staat in parochiezaal De Wilgenburg voor elke deelnemer soep

en een broodje klaar.

Rector Henri Egging.

DANKWOORD VOEDSELBANK

Eens in de zoveel weken krijg ik een telefoontje van Henk Peters met de

vraag of hij levensmiddelen mag brengen voor de voedselbank. En dan

komt hij, met een achterbak vol met levensmiddelen, verzameld in de

Liduina Basiliek! Als voedselbank zijn we hier erg blij mee. Op deze

manier kunnen we extra artikelen toevoegen aan de pakketten die we

rechtstreeks vanuit Rotterdam ontvangen.

Namens cliënten en vrijwilligers wil ik u dan ook hartelijk bedanken voor

uw  betrokkenheid, het doet ons goed dat u zich op deze manier inzet

voor  mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben. Met

vriendelijke groet,

Marja Docter, Voedselbank Schiedam.
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FILMMIDDAG EN COLLECTE VOOR DE ROPARUN

Zoals u heeft kunnen lezen in Kerk aan de

Waterweg, zal ik tijdens het komende

Pinksterweekend deelnemen aan de Roparun. Ik

zal hierbij in het team van het Franciscus

Gasthuis  &  Vlietland   ‘Franciscus Runners’   als

fietser  de lopers begeleiden op hun tocht van Parijs naar Rotterdam.

Een team met lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers, ieder met een

eigen verhaal waarom ze deelnemen aan de Roparun, voor mijzelf fiets

ik mee ter nagedachtenis aan mijn ouders, die hun ziekte zo moedig

gedragen hebben.

In aanloop naar de Roparun toe proberen we als team zoveel mogelijk

geld in te zamelen voor de goede doelen die ondersteund worden met de

Roparun, doelen om de kwaliteit van leven van mensen met kanker en

hun naasten iets te verbeteren. Het motto is dan ook: ‘Leven toevoegen

aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan

het leven’.

Graag bieden wij u ook de

mogelijkheid ons team en daarbij

de Roparun te ondersteunen. Op

zondag 28 april organiseren we

een filmmiddag in de pastorie.

Om een beetje in stijl te blijven

vertonen we de film ‘Brother Sun,

Sister Moon’ (Fratello Sole,

Sorella Luna) wat het verhaal

verteld over de jonge jaren van Franciscus van Assisi, die zijn

familierijkdommen opgaf om één te zijn met de natuur en een leven

onafhankelijk van materieel bezit te leiden. Tijdens deze filmmiddag

vragen wij u om een donatie voor ons team. De film begint om 12:00 uur,

vooraf krijgt u koffie en een broodje aangeboden.

Verder zal er in het weekend van 18 en 19 mei aan het einde van de

viering een deurcollecte worden gehouden ten bate van de Roparun. Bij

voorbaat veel dank voor uw gift.

Sebastiaan Rutten.
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DE WISSEL EN DE WEERKLANK 

Inloophuizen De Wissel en De Weerklank proberen elkaar steeds meer

te versterken, meer uit te wisselen en verbindingen te leggen. Dat willen

we ook graag in onze naam en activiteiten laten zien. Daarom hebben

wij vanaf nu een nieuwe naam,  een nieuw logo en  een  nieuwe  website.

Met trots lanceren wij

www.inloophuizenschiedam.nl

Hier vindt u onze gezamen-

lijke  home  page   en  onze  2

locaties. U kunt naar de pagina’s over De Wissel en De Weerklank. En u

vindt er alle activiteiten van de beide inloophuizen. U kunt zoeken op

locatie, op datum of op soort activiteit.

Misschien komt u regelmatig in de inloophuizen, misschien weet u alleen

dat ze er zijn. Loop gerust eens binnen; iedereen is welkom. Ook zijn wij

altijd op zoek naar gastheren en gastvrouwen. Heeft u tijd en zin om

regelmatig aanwezig te zijn tijdens de inloop, spreek ons dan even aan.

Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u terecht op

info@inloophuizenschiedam.nl. De adressen zijn gewoon nog:

De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51, telefoon (010) 471 80 09

De Wissel, Broersveld 123b, telefoon (010) 473 30 03.

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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MEIMAANDLOF EN ROZENKRANSGEBED

De oudste titel van onze basiliek is die van ‘Onze Lieve

Vrouw van de Rozenkrans’. Mede daarom en vanwege de

meimaand is er traditie-getrouw op de woensdagavonden

weer Lof en Rozenkransgebed. We beginnen op de eerste

woensdag 1 mei. Het Lof op 29 mei vervalt omdat er dan

een eucharistieviering is in het teken van Hemelvaart.

ZEGENING PAASMANDJES ZATERDAG 20 APRIL OM 12:00 UUR 

Evenals voorgaande jaren zullen er ook dit jaar weer paasmandjes

gezegend worden in de basiliek. Dit is een van oudsher Poolse traditie,

waarbij iedereen mandjes gevuld met onder meer brood, zout, vlees en

eieren meebrengt naar de kerk, om door de priester te laten zegenen.

Na afloop neemt iedereen zijn of haar mandje weer mee naar huis, waar

er bij de paasmaaltijd met familie en vrienden van gegeten wordt.

Het zijn niet zomaar levensmiddelen

die in het mandje gaan, zij hebben

alle een symbolische betekenis. Zo

herinnert het brood aan het manna

waarmee het volk Israel bij de tocht

door de woestijn gevoed werd

(Exodus 16), en is het ook een

verwijzing naar de maaltijd die Jezus

na zijn verrijzenis voor zijn leerlingen

bereidde (Johannes 21). En het

vlees is een herinnering aan het

paaslam, en aan het paasmaal dat

Jezus   met   zijn   leerlingen   deelde

(Lucas 22). De symboliek van zout kennen we uit de doopliturgie, het

heeft de betekenis van bederf tegengaan. En eieren zijn in vele tradities

een teken voor nieuw leven. Nieuw leven, dat zo nauw verbonden is met

het Paasmysterie.

Het zegenen van de paasmandjes is dus een mooie voorbereiding op

Pasen, en wij vinden het fijn dat dit ook dit jaar in de basiliek gedaan zal

worden. U bent allen van harte welkom. En: vertel het vooral ook aan uw

familie, vrienden en kennissen!
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GOEDE HERDER FEEST

Op zaterdagavond 11 mei vieren wij het patroonsfeest van parochie De

Goede Herder in de H. Hartkerk, Lekstraat 55, 3114  SC Schiedam.

Onze bisschop mgr. Van den Hende heeft 2019 uitgeroepen tot het ‘Jaar

van de Roepingen’. Op ons patroonsfeest willen we ons hier op

bezinnen. Er is een gebedsdienst rond het thema:  Waartoe zijn wij

geroepen?  De zang wordt verzorgd door een gelegenheidskoor met

zangers van alle koren. Daarna zullen vier personen met ons delen wat

hun roeping is in hun leven, in hun werk. U bent allen van harte

‘geroepen’ voor deze bijeenkomst.

Programma:

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

de gebedsdienst (koorleden van alle koren zijn uitgenodigd

om deel te nemen aan het gelegenheidskoor.)

16.30 uur : Ontvangst met koffie en thee.

17.00 uur : Gebedsdienst rond het thema: Waartoe zijn wij geroepen?

Voorganger: Pater Kunnekkadan.

18.00 uur : Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes).

19.15 uur : Bezinning op het thema. Vier personen van binnen en

buiten de parochie vertellen over de roepingskant van hun

werk/leven.

20.30 uur : Drankje en gezellige afsluiting.
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LIDUINAFEEST EN HAAR ‘EIGENLIJKE’ FEESTDAG

Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag.

Maar er is nog een feestdag van Liduina, namelijk de ‘eigenlijke’

feestdag volgens de liturgische kalender: 14 juni. Ook rond deze dag

zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina.

Op zondag 16 juni is er om 16.00 uur een feestelijk Liduinalof in de

basiliek. Op vrijdag 14 juni, organiseert de broederschap van Sint

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

deze avond zal diaken Pier Tolsma (lid van de Broederschap van Sint

Liduina) een inleiding houden met als motto: ‘Titus Brandsma over Sint

Liduina’. En wij zullen daarover met elkaar in gesprek gaan.

Het programma van deze bijzondere avond is als volgt:

19.00 uur: Gebeden vesperdienst bij het Liduina-altaar.

19.30 uur: Lezing ‘Titus Brandsma over Sint Liduina’, door diaken Pier

Tolsma. Aansluitend gesprek en ontmoeting.

Ook de eucharistieviering op vrijdag 14 juni om 8.30 uur zal uiteraard in

het teken staan van Sint Liduina. Welkom op zondagmiddag 16 juni en

op vrijdag 14 juni, om opnieuw stil te staan bij Liduina van Schiedam!

Rector Henri Egging.
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OPENSTELLING LIDUINABASILIEK

De Liduinabasiliek is ook dit jaar weer van april

tot en met oktober op vrijdagmiddag en

zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur

opengesteld voor mensen die de kerk willen

bezichtigen (met uitzondering van Goede Vrijdag

en Paaszaterdag). Ook zijn er dan devotionalia te

verkrijgen. Wij hopen daarnaast ook op vrijdag

van 11.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 15.00

tot 17.00 uur de hal van de kerk te openen; van daaruit hebben

bezoekers door het hek heen zicht op de kerk.

Gelukkig zijn er veel gastvrouwen en gastheren die de openstelling van

de Liduinabasiliek mogelijk maken. Er zijn echter ook nieuwe vrijwilligers

nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rector Henri

Egging (e-mail h.egging@goedeherderparochie.nl) of Sebastiaan Rutten

(e-mail sjwfrutten@gmail.com).

` Openstellingscommissie Liduinabasiliek.

VASTENACTIE 2019

De Veertigdagentijd is al weer bijna voorbij, maar we vragen toch nog

even uw aandacht voor de Vastenactie.

Het thema van de Vastenactie 2019 is dit jaar: Schoon water verandert

alles! Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc

doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil

wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon

water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat

veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding

en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen

en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de

gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak

dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het

meer om water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks

leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de
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ziektes veroorzaakt door verontreinigd

water. Er gaan daardoor jaarlijks 443

miljoen schooldagen verloren, omdat

kinderen ziek thuis blijven. En

wereldwijd wordt de helft van alle

ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn

geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water.

De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen

en kinderen besteden aan het halen van water, kunnen ze niet besteden

aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven,

geld verdienen of zorgen voor hun gezin.

Wilt u nog helpen? De vastenactie zakjes liggen achter in de kerk. U kunt

ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000

0005 850 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Via de website

www.vastenactie.nl kunt u ook doneren.

Heel veel dank voor uw bijdrage!

CONCERT OP ZATERDAG 1 JUNI

Op zaterdag 1 juni aanstaande zal er een inloopconcert plaatsvinden in

de Liduinabasiliek. Dit concert vindt plaats onder de regie en productie

van INTORNO. Deze producent is bij ons vooral bekend over de

muzikale voorstellingen over het leven van Liduina.

Vier zangers zullen een aantal prachtige stukken uit de Missa Super

Fortuna Desperate van Jacob Obrecht zingen. Tevens zal men een

aantal andere contemporaine stukken ten gehore brengen.

Datum: 1 juni 2019

Tijdstip: 15:00 tot 16:00 uur

De entree gratis, maar na afloop van het concert is er wel een

deurcollecte.

Nadere informatie over het concert zal via ons wekelijks Informatief

bekend gemaakt worden. U kunt ook contact opnemen met Thea Bakker

(010)  426 82 28 of Louis van Poppel 06 -  53 90 08 39.
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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: vacant

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.: 06 - 25 24 12 55  Email: d.bontenbal@caiway.nl
ZIEKENBEZOEK

Contactpersoon  :  Mevrouw Th. Bakker-Janse.

 Tel.: 010 - 426 72 83 Email: tbj39@caiway.nl

KOPIJ INLEVEREN  :  Vóór 6 juni 2019 via  klepel@kpnmail.nl 


