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KOPIJ INLEVEREN

ZIEKENBEZOEK
Contactpersoon

WILGENBURG
Contactpersoon
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: Vóór 28 mei 2020 via klepel@kpnmail.nl

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

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
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LITURGISCHE KALENDER (ONDER VOORBEHOUD)
De afgelopen weken hebben sterk in het teken gestaan van de dreiging
van het Corona-virus. Om verdere verspreiding te voorkomen of ten
minste te beperken, heeft de overheid - geadviseerd door het RIVM preventiemaatregelen opgesteld. Voor de R.K. kerken heeft de
Nederlandse bisschoppenconferentie richtlijnen opgesteld, en onze
parochie heeft op basis hiervan maatregelen genomen. Het waren
pijnlijke ingrepen: geen vieringen op zaterdagavond en op zondag; geen
eucharistievieringen; beperkingen bij doopvieringen en uitvaarten.

VACATURE SECRETARIS PASTORAAL TEAM
Het pastorale team van parochie De Goede Herder zoekt een
medewerker ter ondersteuning van het team. Het gaat om de functie van
secretaris (m/v). Taakomschrijving:

Randvoorwaarden:
C
U kunt goed omgaan met een computer en bent betrokken bij het
kerkelijk gebeuren.
C
U bent ca. 20 uur per week beschikbaar (dinsdag en 3 dagdelen in
overleg).

Agendabeheer Pastoraal Team (PT).
Vervaardiging en beheer van liturgisch rooster van de parochie.
Planning en coördinatie pastorale activiteiten.
Notuleren vergaderingen PT.
Raadplegen leden- en vrijwilligersbestanden t.b.v. het PT.
Verzorgen correspondentie en archiefbeheer PT.

Op het moment dat dit nummer van de Klepel gedrukt werd, waren de
preventie-maatregelen tegen het Corona-virus nog van kracht tot en met
6 april. De bisschoppen hebben zich echter genoodzaakt gezien ook tot
en met tweede Paasdag nu al een beslissing te nemen vanwege de
voorbereidingen van alle vieringen. Op 23 maart heeft het kabinet een
reeks nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het
Corona-virus tegen te gaan. Concreet betekent dit voor de kerk dat:

C
C
C
C
C
C

Alle vieringen tot en met 1 juni 2020 zijn afgelast.
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Werklocatie: Singel 104, Schiedam (pastorie van de Liduinabasiliek).
Een eventuele honorering is nader overeen te komen. Benoeming met
ingang van 1 juli 2020.
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Voor uw reactie of nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw.
Cissy Siebel, lid parochiebestuur, personele zaken. Via e-mail:
personeel@goedeherderparochie.nl of per post: Mw. Cissy Siebel, p/a
Singel 104, 3112 GS Schiedam.
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Voor de periode daarna is het liturgisch rooster opgesteld en zijn
vieringen voorbereid. Wij weten echter niet of de periode van deze
maatregelen wordt verlengd, of dat er wellicht nog meer ingrijpende
beperkingen zullen worden afgekondigd. Daarom is het liturgisch rooster,
en zijn alle aankondigingen in deze Klepel onder voorbehoud.

Rector Henri Egging.

Nog meer dan anders beseffen wij in deze tijd hoe broos ons bestaan is.
Wij bidden voor degenen die getroffen zijn door het Corona-virus - de
zieken en hun familie, de verwanten van overledenen - en voor degenen
die hulp verleenden. Wij leven in een ‘smal en onvast bestand’, maar
met het geloof dat ‘wij niet kunnen vallen dan in Gods hand’ (Ad den
Besten, Klein danklied).
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7 juni
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag
9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
De Klepel
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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.

Met uw bijdrage kan de Vastenactie er voor zorgen dat mensen in onder
andere Zambia, een vervolgopleiding kunnen volgen. Wilt u nog
meedoen? Doneert u dan a.u.b. rechtstreeks op bankrekeningnummer
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. ‘Vastenactie Den Haag’. Hartelijk dank!

VASTENACTIE 2020
Het thema van de Vastenactie dit jaar is
'Werken aan je toekomst'. Het is belangrijk
dat kinderen niet alleen naar de
basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding volgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk
waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. De Vastenactie wil
zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) elders in de wereld ook naar
school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren zoals
kleermaker, bakker, winkelier, mandenvlechter etc.

GEBED AANGAANDE HET CORONA-VIRUS
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, Uw volk, nabij en genadig nu
wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken Corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij
bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de
gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het
openbaar bestuur, dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun
werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot
Uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de
kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze
hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke
voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

De Klepel
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VOEDSELBANK
Indien mogelijk, vragen wij u een bijdrage in de vorm van houdbare
levensmiddelen af te geven voor de Voedselbank. De houdbare
levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die
afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed
des Heren (‘geef ons heden ons dagelijks brood’) een nieuwe en
geloofwaardige toepassing krijgen. De bisschoppen hopen op deze
manier solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen. Voor contact
en informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Voedselbank
www.voedselbank.nl

Hermie Egging-Even
Antonia van Deursen-Kieboom
Alceste Pozzoni

FAMILIEBERICHTEN
BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE
ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

14 juni
HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN
BLOED VAN CHRISTUS
(SACRAMENTSDAG)
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.30 uur : Gezamenlijke viering van de vier Schiedamse
kerken. Er is kindernevendienst en kindercrèche.
Hierna is er koffie in de Wilgenburg.

ACTUELE INFORMATIE VIERINGEN IN DE BASILIEK
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen
over de vieringen in de basiliek vanwege het Corona-virus, stuurt u dan
een e-mail naar: liduinabasiliek@hotmail.com met uw naam en adres.
De Liduinabasiliek zal uw e-mailadres uitsluitend voor dit doel gebruiken.
Meer informatie is ook te lezen op onze website: www.liduinabasiliek.nl
bij ‘Mededelingen’ en op de website www.rkkerk.nl
Wij wensen u veel kracht toe in deze onzekere tijden en vragen evenals
de bisschoppen uw gebed.
OPENSTELLING LIDUINABASILIEK
Wij hopen de Liduinabasiliek ook dit jaar
weer open te stellen voor mensen die de
kerk willen bezoeken, en wel van 5 juni
tot en met 31 oktober op vrijdag van
10.30 tot 13.00 uur en zaterdag van
14.00 uur tot 17.00 uur. Ook zijn er dan
devotionalia te verkrijgen. Uiteraard is
deze openstelling onder voorbehoud van
het voortduren van de preventiemaatregelen tegen het Corona-virus.
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.
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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.
De Klepel

LIDUINAFEEST EN HAAR EIGENLIJKE FEESTDAG
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag.
Maar de ‘eigenlijke’ feestdag van Liduina volgens de liturgische kalender
is 14 juni. Ook rond deze dag zullen wij stilstaan bij de bijzondere
betekenis van Liduina. Op zondag 14 juni is er om 16.00 uur een
feestelijk Liduinalof in de basiliek.

Op maandag 15 juni organiseert de Broederschap van Sint Liduina een
bezinnende avond in de Liduinabasiliek en in De Wilgenburg. Wij bidden
samen de vespers. Kardinaal dr. W.J. Eijk zal een inleiding houden over
‘Liduina en het lijden’. Aansluitend zullen wij daarover met elkaar in
gesprek gaan.

Gebeden vesperdienst bij het Liduina-altaar.
Lezing over Liduina en het lijden, door Kardinaal dr. W.J.
Eijk. Aansluitend gesprek en ontmoeting.

De heilige Liduina verbond haar lijden met de overweging van het lijden
van Christus. In onze tijd worden vragen gesteld over de zin van het
lijden. Deze zinvragen plaatsen ons voor ethische dilemma’s. Hoe
kunnen wij als gelovigen in deze tijd omgaan met het lijden? Het
programma van deze bijzondere avond is als volgt:
19.00 uur
19.30 uur
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Rector Henri Egging.

Welkom op zondagmiddag 14 juni en op donderdagavond 15 juni, om
opnieuw stil te staan bij Liduina van Schiedam!
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