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LITURGISCHE KALENDER

19 januari
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

26 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 en kindercrèche.

2 februari
FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL

(MARIA LICHTMIS)

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.30 uur : Hoogmis met kaarsenwijding, lichtprocessie en

medewerking van het dameskoor Jubilatio.

Aansluitend wordt de Blasiuszegen gegeven.

9 februari
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   10.30 uur : Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse

kerken.   Er  is  kindernevendienst   en  -crèche.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot

koffiedrinken in de Wilgenburg.

16 februari
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

23 februari
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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



De Klepel         januari 2020- 3 -

26 februari
ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

  8.30 uur : Eucharistieviering.

19.00 uur : Eucharistieviering met zang.

Tijdens de eucharistievieringen oplegging van het askruisje.

1 maart
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

8 maart
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   10.30 uur : Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse

kerken.   Er   is  kindernevendienst  en  -crèche.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot

koffiedrinken in de Wilgenburg.

15 maart
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

22 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.

29 maart
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

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

5 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 kindercrèche.
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FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Diana van der Linden-Pasztjerik

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!

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!

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 22 maart aanstaande kunt u in

de sacristie de afbeeldingen van de kaarsen zien en ook uw

bestelling doorgeven.  Uitsluitend contante betaling;  geen bank-

overschrijvingen.

ASWOENSDAG - INZAMELING OUDE PALMTAKJES

Het kerstfeest ligt nog maar kort achter ons of we bezinnen ons alweer

op de Veertigdagentijd; de voorbereidingstijd op het Paasfeest. De

Veertigdagentijd begint op Aswoensdag met twee eucharistievieringen

(om 8.30 en om 19.00 uur) waarin het askruisje wordt opgelegd.
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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  8/9   februari  en   15/16  februari

mogelijkheid om uw palmtakje in te leveren. Achter in de kerk staat

daarvoor een mand. Alvast hartelijk dank.

EERSTE H. COMMUNIE

Begin 2020 beginnen de voorbereidingen voor het feest van de eerste

heilige Communie op zondag 28 juni 2020. Ook dit jaar zullen wordt er

samengewerkt met deelgemeenschap H. Hart, H. Jacobus en Johannes

de doper. De voorbereidingen vinden plaats vanaf begin 2020, wanneer

en waar hoort u nog.

De kinderen beginnen tijdens de Mis op zondag met hun les, en volgen

het laatste deel van de Mis mee in de kerk. Op 28 juni 2020 zal het feest

van de eerste H. Communie plaatsvinden in de kerk van de heilige

Jacobus in Kethel. Voor de ouders zullen er een aantal bijeenkomsten

worden georganiseerd.

 

Wilt u uw kinderen opgeven voor hun eerste Communie, kunt u contact

opnemen met Patrick Rutten: eerstecommunieschiedam@gmail.com

tel.: 06-10 47 27 71 (na 19.00). Opgeven kan tot 18 januari 2020.
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ROMAANSE MENS

Ook dit jaar verzorgt de heer Frans Rosier weer lezingen in 'De

Wilgenburg' over de Romaanse Mens. De lezingen zijn op 22 januari

2020 en 5 februari 2020 en zijn van 19.30 tot  ca. 22.00 uur.

MATTHÄUS PASSION

Op dit moment wordt  door de Stichting

Matthäus Passion Schiedam hard gewerkt aan

de voorbereidingen voor de uitvoering van de

Matthäus Passion in de Grote Kerk in

Schiedam. Deze zal plaatsvinden op woensdag

1 april 2020, aanvang 19.15 uur.

Bij deze voorbereidingen hoort uiteraard het contracteren van de

solisten. Wij zijn blij, dat alle solisten inmiddels hebben toegezegd  hun

medewerking te verlenen: Klaartje van Veldhoven (sopraan), Marie Anne

Jacobs (alt), Erik Slik (evangelist, tenor), Stephan Adriaens (tenor,

aria’s), Bert van de Wetering (bas, Christuspartij), Johan Vermeer (bas,

aria’s), Arjen Leistra  (orgel continuo) en Ivanka Neeleman (viola da

gamba).

Verder werken mee het Holland Symfonie Orkest, het  Schiedams

Bachkoor en ons kersvers Schiedams Bachjeugdkoor. De algehele

muzikale leiding is in handen van Bas van Houte.

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.
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KINDERNEVENDIENSTEN IN 2020

Ook dit jaar zijn er weer kindernevendiensten tijdens de hoogmis op

zondag voor kinderen in de basisschoolleeftijd Tijdens de

kindernevendienst staat het Evangelie van die dag centraal, dat wij op

een aansprekende manier uitleggen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Gelijktijdig met de kindernevendienst is er een crèche voor kinderen van

0 - 4 jaar. Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen, of wilt u op de hoogte

gehouden worden van kinderactiviteiten in de basiliek, neemt u dan

contact op met Asia Schoel, telefoon: (010) 475 44 24, e-mail:

asiaschoel@knpmail.nl. Hieronder vindt u het rooster voor 2020.

26 januari 2020 Derde zondag door het jaar

9 februari 2020 Vijfde zondag door het jaar

8 maart 2020 Tweede  zondag van de Veertigdagentijd

5 april 2020 Palmzondag

19 april 2020 Tweede  zondag van Pasen

14 april 202 Palmzondag

10 mei 2020 Vijfde zondag van Pasen

17 mei 2020 Zesde zondag van Pasen. Liduinafeest

31mei 2020 Pinksteren

14 juni 2020 Elfde zondag door het jaar

28 juni 2020 Dertiende zondag door het jaar

12 juli 2020 Vijftiende zondag door het jaar

13 september 2020 Vier-en-twintigste zondag door het jaar

27 september 2020 Zes-en-twintigste zondag door het jaar

11 oktober 2020 Acht-en-twintigste zondag door het jaar

8 november 2020 Twee-en-dertigste zondag door het jaar

22 november 2020 Christus Koning

13 december 2020 Derde zondag van de Advent
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ACTIE KERKBALANS 2020

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op

voor hun plaatselijke geloofsgemeenschap. Al deze vrijwilligers gaan het

commitment aan en zetten zich in voor de kerk, want ook de kerk heeft

de nodige financiële verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten

voor energie en onderhoud, kosten voor de erediensten, de salarissen

voor het pastoraal team en kosten voor andere  activiteiten.

Ook uw commitment bij de actie Kerkbalans is belangrijk om als kerk

actief te zijn en te blijven, en een plek te zijn waar iedereen altijd terecht

kan. Doet u dit jaar in ieder geval weer mee. Laat de hoogte van uw gift

via een toezegging aan uw parochie weten tijdens de actieperiode van

Kerkbalans. Toezeggingen helpen het huishoudboekje van uw kerk op

orde te houden.

Handig is de automatische bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u

eenvoudig regelen met uw eigen internetbankieren. Elke bijdrage is

welkom, groot of klein, ieder naar eigen vermogen. De prijzen gaan

omhoog en het aantal parochianen neemt af. Probeer waar mogelijk uw

bijdrage aan de kerk te verhogen.

U kunt uw toezegging ook deponeren in één van de brievenbussen bij u

in de buurt. Dus u hoeft niet helemaal naar de pastorie van de basiliek te

lopen. Door uw gift kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor

de mensen om ons heen.
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DIGITAAL COLLECTEREN

Het Bisdom Rotterdam heeft ons gevraagd met een pilot (proefperiode)

mee te draaien inzake digitaal collecteren. U kunt dan met uw mobiele

telefoon digitaal meedoen met de hoofdcollecte. Dit betreft ook de

kaarsencollecte en eventueel een deurcollecte. Dus alle drie in één

handeling. Wij zijn hiermee van start gaan op 1 januari 2020. Dus indien

geen contant geld bij u heeft, dan toch geven vanaf 1 januari 2020!

Met de app ‘Givt’ doneert u makkelijk, veilig en anoniem. Tevens zijn uw

giften aftrekbaar van uw inkomstenbelasting omdat wij een ANBI-status

hebben. Jaarlijks kan iedere gebruiker een overzicht downloaden van

alle giften die hij/zij gedaan heeft. 

De app ‘Givt’ is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play.

Registreer uzelf als gebruiker door uw gegevens eenmalig in te vullen. U

start de app, selecteert een bedrag per collecte en haalt uw telefoon

langs de collecteschaal, waarin de Givt-zender is ingebouwd. U kunt

overigens ook als vanouds contant blijven geven. Nadere informatie gaat

u zien op posters. Achterin de kerk liggen folders waarin alles duidelijk

staat beschreven. 

Luistert u vanuit huis mee naar de dienst of heeft u de collecte gemist? U

kon niet naar de kerk, u had geen contant geld en had zelfs uw mobiel

niet bij u? Als u Givt gebruikt kunt u voortaan altijd en op elke locatie

gewoon blijven geven.
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INLUIDMOMENT ACTIE KERKBALANS IN DE BASILIEK 

De gezamenlijke kerken  (Protestantse Kerk Nederland, Oud-Katholieke

Kerk en de Rooms Katholieke Kerken in Schiedam) starten op 18 januari

met hun Actie Kerkbalans. Het klokluiden is een klinkende manier om de

start van deze actie met elkaar te vieren. Een belangrijk moment voor

leden uit de kerk, voor de vrijwilligers en voor mensen van daarbuiten.

Journalisten maar ook overige Schiedammers zijn van harte welkom om

deze aftrap vast te leggen.

Naast een korte inleiding van de bisschop van Rotterdam Mgr. J. van

den Hende, Herman Noordergraaf vanuit de PKN en  Pastoor Wijker van

de Oud-Katholieke Kerk, wordt deze bijeenkomst verrijkt met een solo

van stadsorganist Arjen Leistra en een koor uit de Liduinabasiliek onder

leiding van Bas van Houte. 

Het Bisdom Rotterdam ondersteunt jaarlijks dit inluidmoment, telkens

vanuit een andere kerk binnen het bisdom. De keuze van het bisdom is

voor 2020  gevallen op Schiedam.  Mgr. J. van den Hende zal om 13:00

uur het samenzijn afsluiten door het startsein te geven voor de

verspreiding van de brieven voor de Actie Kerkbalans, dit zal hij doen

door het luiden van de kerkklokken. Dit zal dan niet alleen in Schiedam

gedaan worden maar in meerdere kerken in Nederland als startsein van

de Actie Kerkbalans 2020.

Daarna zullen de aanwezigen worden uitgenodigd voor een lichte lunch

en nazit in de Wilgenburg. Geeft u even aan bij mevrouw Bakker of Louis

van Poppel of u langs komt, zodat wij voldoende broodjes klaar hebben

staan.

Locatie: Liduinabasiliek te Schiedam

Datum/tijd: Zaterdag 18 januari 2020 van 12.00 - 13.15 uur

BIDDEN MET PSALMEN

De Bijbel heeft een boek dat alleen gebeden omvat, het boek van de

psalmen. Dit boek omvat 150 psalmen, die tussen de jaren 100 en 300

voor Christus zijn ontstaan. Deze psalmen vormen het oorspronkelijke

gebedenboek van de joden. Heel het menselijk leven wordt aan God

voorgelegd. In kloosters worden nog dagelijks psalmen gebeden. Wat

kunnen psalmen voor ons betekenen als wij bidden?
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Op woensdag 5 februari van 20.00 - 22.00 uur is er in de Wilgenburg een

avond over de psalmen. Na een inleiding op het boek van de psalmen

door pastoor Duynstee gaan we in gesprek met elkaar. Een vrijwilige

bijdrage voor deze avond wordt op prijs gesteld.

OMGAAN MET VERLIES

Op woensdag 4 maart van 20.00 - 21.30 uur is er in de Wilgenburg een

avond onder begeleiding van pater Kunnekkadan en Stéphanie Beijnes

over hoe om te gaan met verlies. Iedereen maakt het mee, verlies van

iets dierbaars of een dierbare. En we kennen ook de situatie waarin we

niet goed weten hoe we moeten reageren bij verlies van een ander. Toch

willen wij de ander tot steun zijn. Maar hoe doe je dat? ‘Het Kompas’ is

een methode, die Stéphanie Beijnes heeft ontwikkeld, als communicatie-

en ervaringsdeskundige. De vier windrichtingen van het kompas wijzen

naar belangrijke punten in ons leven. Zuid het verleden, Noord de

toekomst en West en Oost het vertrouwen in jezelf en anderen. Je kunt

de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van de

zeilen.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het is wenselijk als u laat

weten of u naar deze avond komt. E-mail: jawobis@outlook.com.

DE KRUISWEGSTATIES VAN AAD DE HAAS

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de schilder Aad de Haas geboren

werd in Rotterdam. Een groot deel van zijn leven woonde hij in

Zuid-Limburg. Direct na de oorlog heeft hij in de kerk van Wahlwiller een

kruisweg geschilderd, die veel ophef gaf en de rest van zijn leven heeft

bepaald. De Haas heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij bij het schilderen

van de kruisweg wilde laten zien wat hij zelf zag. Hij wilde zijn eigen

verhaal vertellen, verkondigen wat de Heer hem te vertellen had; hij

schilderde een werkelijkheid, die achter de uiterlijke verschijningsvormen

verborgen was.

Op donderdag 26 maart van 20.00 - 22.00 uur is er in de Wilgenburg een

avond onder begeleiding van pastoor Duynstee waarop we met Aad de

Haas het lijden van de Heer willen overwegen. Wij willen stil staan bij zijn

kruisweg en zijn leven. Een vrijwillige bijdrage voor deze avond wordt op

prijs gesteld. Opgave is niet noodzakelijk.
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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

PASTORAAL TEAM PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Ch.E.M. Duynstee, pastoor (pr) A. Kunnekkadan SVD (pr)

H.M.W. Egging, rector (pr) M.V. Tharsis SVD (pr)

Mevrouw E. Barendregt-Koalsie (administratie),

Tel.: 06 - 31 99 09 59

EUCHARISTIEVIERINGEN

woensdag :   8.30 uur zaterdag : 18.00 uur

donderdag : 19.00 uur zondag :   9.30 uur

vrijdag :   8.30 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 12 maart 2020 via  klepel@kpnmail.nl 


