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WOORD VOORAF BIJ DEZE LAATSTE KLEPEL

Dit jaar zullen de vier gemeenschappen Liduina, St Jan-Visitatie, Heilig

Hart en Jacobus  opgaan in een nieuwe Schiedamse geloofs-

gemeenschap. De  H. Hartkerk en de Sint Jan de Doper Visitatiekerk

worden aan de eredienst onttrokken en zullen gesloten worden. De

gelovigen van die  deelgemeenschappen zullen vanaf dat moment

kerken in de Liduina-basiliek. 

Vanwege deze nieuwe situatie, is  er ook behoefte aan een nieuw

mededelingenblad. De Klepel was specifiek voor de Liduina-basiliek

zoals de Gorzenklok dat was voor de H. Hartkerk.  De Sint Jan de Doper

Visitatiekerk had Kruispunt/Kerkpleinnieuws en de Jacobus en

Martinuskerk heeft ‘Samen Onderweg'.

Op dit moment wordt nagedacht over een nieuwe communicatievorm

voor de nieuwe Schiedamse geloofsgemeenschap. Daarom is de Klepel

die u nu in handen heeft de laatste. Elders in dit blad kunt u de

geschiedenis van begin tot eind van de Klepel vinden.

Omdat er nog veel onbekend is, is er niet veel nieuws melden. In deze

Klepel ontbreekt daarom ook de liturgische kalender omdat nog niet

duidelijk is welk koor er zingt en hoe de vieringen ingedeeld worden. Wat

al wel duidelijk is, is dat de eucharistieviering op de zondagen voortaan

om 10.00 uur zal beginnen. De zaterdagavond-viering blijft wel gewoon

op de gebruikelijke tijd van 18.00 uur.

De redactie.
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FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Helena Ham-Manse

Helena de Laak-Lamers

Lenie Raaphorst

Bert Menting

Steef van der Linden

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: Tel.: 426 72 83. 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 de basiliek.
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FINANCIËN IN CORONATIJD - DANK AAN PAROCHIANEN

Parochianen: Wat bent u fantastisch. Als beheercommissie en zeker ik

als financieel beheerder zijn trots op de extra financiële steun van velen

van u in deze corona tijd.

Niet alleen de sluiting van de kerk gedurende bijna 3 maanden, ook de

voorzichtige opstart met registraties van het aantal bezoekers leidt

natuurlijk toch tot een behoorlijke inkomstenteruggang. Voor de Corona-

crisis hadden wij op zondag meer dan 100 kerkbezoekers, nu halen wij

zondag nauwelijks de 60 bezoekers.

Net voordat de Corona-pandemie was

uitgebroken, hadden wij bovendien extra

werkzaamheden aan kerk, klokkentoren en

pastorie aanbesteed.

Laten wij met het laatste beginnen. Dit raakt

niet direct onze verlies en winstrekening. De

werkzaamheden aan kerk en klokkentoren

worden ons als Rijksmonument voor ca 50%

weer door de centrale overheid vergoedt.

Gelukkig hebben wij in het verleden ook een

flinke reserve Groot Onderhoud bij elkaar

vergaard, waar wij nu en in de toekomst uit

kunnen putten. En ook dit jaar is onze

Vriendenstichting behulpzaam geweest en hebben zij de door ons

aangevraagde subsidie van € 10.000,- snel toegekend.

Sommige vrijwilligers zien af van het declareren van de door hun

gemaakte kosten, maar werkelijk zeer indrukwekkend waren de vele

extra bijdragen aan stortingen op onze ING-bankrekeningen met

omschrijvingen, variërend: ‘Uit dankbaarheid’, ‘Bijdrage collecte’,

‘Collecte van niet kerkbezoekers’ etc. Geweldig!

In 2019 hadden wij voor het eerst sedert jaren een klein positief saldo. Of

wij dit in 2020 weer gaan bereiken is bijna niet te verwachten. Maar het

is wel bemoedigend, dat velen van u toch iets extra’s hebben gedaan.

Het stimuleert ons bovendien om met onverminderd enthousiasme
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verder te gaan.

Mocht u voor uzelf moeten vaststellen, dat u nog niets extra’s hebt

gedaan, het jaar 2020 duurt nog wel even met zijn Corona-crisis en u

kunt altijd nog met extra ondersteuning mee blijven doen. Uiteraard wel

alleen, als u het echt kunt missen. Alvast hartelijk dank!

Louis van Poppel, financieel beheerder Liduinabasiliek.

CONCERT WISHFUL SINGING 11 SEPTEMBER

Berusting en bezinning met Wishful Singing op vrijdag 11 september in

de basiliek, aanvang 19.30 uur.

Vergeet alle dagelijkse beslommeringen en geef u over aan de

schoonheid van het gregoriaans en de (vroege) meerstemmigheid. Laat

u op een prachtige locatie onderdompelen in de betoverende klanken

van Wishful Singing.

Het verhaal wil dat Paul McCartney in een zware periode een

wonderbaarlijke droom beleefde waarin zijn moeder hem kalmerend

toesprak. Het resultaat: het legendarische Beatlesnummer 'Let it be', het

motto van dit nieuwe concertprogramma dat staat voor berusting en

bezinning.

De zangeressen zijn op zoek gegaan naar meer inspirerende vrouwen

met een boodschap en verhalen waarin berusting centraal staat. Zij

vonden naast de Beatles onder meer epische muziek van de

middeleeuwse powervrouwen en vrijdenkers Kassia (810 - 867),

Hildegard von Bingen (1207 - 1291) en Birgitta van Zweden (1303 -

1373).

Wilt u een kaart reserveren, gaat u dan op uw PC of smartphone naar

https://www.wishfulsinging.nl het hoofdje 'Meer informatie en verkoop'.

Of nog gemakkelijker: Ga naar de website van de basiliek

www.liduinabasiliek.nl en klik op de link in het artikel over Wishful

Singing, dan bent u meteen op de juiste pagina. Wacht u niet te lang met

bestellen. Het aantal zitplaatsen is beperkt! En vanzelfsprekend worden

de coronamaatregelen in acht genomen!
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GESCHIEDENIS VAN DE KLEPEL

In het najaar van 1984 verscheen de eerste Klepel. Het blad was een

initiatief van de heer A.H. van der Horst en werd samengesteld door de

Commissie Communicatie. Het formaat was A4 met op de omslag aan

de bovenzijde een gele band. De getypte teksten, afbeeldingen en

advertenties werden aangeleverd bij drukkerij ‘De Eendracht’ die deze

verder verwerkte in het blad. De Klepel verscheen zo’n 6 à 7 maal per

jaar en werd verspreid in een oplage van 3300 (!) stuks. Aanvankelijk

had de parochie maandelijks een pagina in het ‘Nieuwe Stadsblad’. Toen

dit wegviel, is het idee ontstaan voor een eigen parochieblad. In het

‘Woord vooraf’ van de eerste Klepel lezen we daarover:

Een lacune in de berichtgeving, ontstaan door het wegvallen van het

Binnenstadsblad, wordt verholpen! Dit nummer wil een start maken met

een periodiek verschijnend informatief parochieblad. Hiermee wordt een

meervoudig doel nagestreefd:

C Het verstrekken van informatie, welke van belang is voor het

meebeleven van alle activiteiten op parochieel niveau binnen een

tijdsbestek van 1½ à 2 maanden na verschijning;

C Het verstevigen van de band tussen de parochianen en

meelevende vrienden van onze parochie;

C Het wekken van interesse voor hetgeen leeft en plaatsvindt in dit

deel van de Schiedamse gemeenschap, ook bij die parochianen,

die om welke reden dan ook de kerk met een kleine k niet meer

bezoeken, maar die toch in het diepst van hun hart de Kerk met een

hoofdletter niet willen vergeten.

De Commissie Communicatie, één der organisatorische werkverbanden

van de ‘Parochievergadering’, welke alle parochianen representeert,

heeft nu gestalte gegeven aan de pogingen tot opbouw van dit

communicatieblad.

Wie weet waartoe dit eenvoudige blad - dat zich wars zal tonen van vaak

gebruikelijke polemiek - kan uitgroeien. Wij wensen de Commissie

Communicatie veel succes bij de uitwerking van haar plannen, in de

hoop dat zij zal mogen steunen op de daadwerkelijke belangstelling van

u, lezer!

Namens het parochiebestuur, Mr. Th.J.C. Verduin, voorzitter.
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De Klepel met kleurenomslag

De verheffing van de kerk tot basiliek was aanleiding voor de redactie

om het uiterlijk van de Klepel aan te passen. We citeren uit het

Paasnummer van de 8e jaargang:

De verheffing van de Singelkerk

tot Liduina-basiliek hebben wij

aangegrepen om de vorm en

inhoud van de Klepel te

wijzigen. Wij stappen af van de

vertrouwde uitgave met de gele

balk en hebben gekozen voor

een wat handzamer formaat.

De feestelijke kleurenomslag,

bedoeld als speciaal Basiliek-

nummer, zal in het vervolg het

herkenningspunt vormen van

deze parochie-uitgave, waarbij

de naam ‘De Klepel’ niet zal

verdwijnen. Een aantal vaste

vermeldingen staan op de

achterzijde van het blad

vermeld, om snel de nodige

informatie bij de hand te

hebben.

Voorts opent de Klepel steeds met de Liturgische Kalender om

allerhande zoekacties in het blad te voorkomen.

De informatie op de achterzijde en de opening met de Liturgische

Kalender zijn tot op het laatst gehandhaafd!

In 1988 bleek de bouwkundige staat van de kerk zo slecht, dat

restauratie onvermijdelijk was. Het parochiebestuur heeft jaren lang

grote inspanning geleverd om de benodigde miljoenen guldens voor de

restauratie bijeen te brengen. Daarbij werd ook gekeken hoe en waarop

bezuinigd kon worden. Eén van de maatregelen was om de

exploitatiekosten van de Klepel te verminderen. Toen is besloten om de



De Klepel  september 2020- 9 -

Geen kleurenomslag meer

Klepel niet langer te laten drukken,

maar geheel in eigen beheer samen

te stellen en te kopiëren. Voor dat

doel werd speciaal een offset

drukmachine aangeschaft waarmee

ook het Informatief gedupliceerd

werd. Van een A4-pagina moest

eerst een zgn. ‘master’ gemaakt

worden, die daarna in een razend

tempo door de machine vel voor vel

afgedrukt werd. Zelfs de nieuwste

huidige laserprinters kunnen dat

tempo niet evenaren! Omdat de

machine geen kleur kon drukken

werd de omslag van de Klepel vanaf

toen zwart/wit. Later werd alleen bij

speciale gelegenheden nog wel eens

een kleurenomslag gebruikt, die dan

door een drukker gemaakt werd. 

Vanaf de 15e jaargang nummer 3

van juni 1998 heeft er nog een kleine

wijziging plaatsgevonden in de layout

van de omslag als gevolg van een

redactiewijziging. Om onverklaarbare

redenen is er toen een fout gemaakt

met de vermelding van de jaargang.

Deze werd abusievelijk aangegeven

als 14e jaargang, terwijl het in

werkelijkheid de 15e jaargang was.

Tot op heden is deze layout het

gezicht van de Klepel gebleven.

Maar nu is er na 37 jaar dan toch

een einde gekomen aan de Klepel.

‘Panta rhei’ - alles verandert, zei de

filosoof Heraclitus al en dit geldt nu

dus (helaas) ook voor de Klepel.
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HEILIGE CORONA  (uit Devotionalia van april 2020)

Volgens het standaardwerk ‘ De Heiligen’ van Stijn van der Linden zijn er

liefst twee vermeldenswaardige Corona's: de zalige Corona van Eiche

en de heilige Corona van Egypte. Hoewel Elche (bij Valencia) en Egypte

geografisch ver uiteen liggen, worden de twee toch af en toe met elkaar

verward.

Corona van Egypte is de meest bekende van de twee. In Duitsland

schrijft men haar soms met een K (Korona) en in Griekenland duidt men

haar op grond van het woord "kroon" veelal aan als Stephana. Veel

gegevens over Corona van Egypte zijn er niet. Zij zou rond 160 in Egypte

of Syrië geboren zijn en eveneens in Egypte of Syrië (of Italië) gestorven

zijn rond 177. Corona wordt voortdurend in verband gebracht met de

heilige Victor van Egypte. Ook hier heerst veel onduidelijkheid. Volgens

sommige bronnen zou deze Victor al ter dood gebracht zijn vóór Corona

überhaupt geboren was. Volgens andere bronnen hebben de oude man

en de jonge vrouw elkaar gekend. Hun relieken werden en worden

samen vereerd, maar zijn in de loop der tijd verspreid geraakt en

tegenwoordig o.a. terug te vinden in Aken, Praag en Beieren en in

Italiaanse steden als Feltre, Osimo en Terni. In de meest aansprekende

verhalen is Corona de jeugdige echtgenote van de bejaarde Sint-Victor.

Toen Victor de marteldood moest sterven (hij zou met spijkers op een

plank zijn vastgenageld) bekeerde zijn vrouw zich tot het christendom.

Onvermijdelijk werd ook zij vervolgens ter dood gebracht. Op gruwelijke

wijze. Met veel moeite boog men twee palmbomen naar elkaar toe om

vervolgens de arme Corona aan beide bomen vast te binden. Toen men

de palmbomen weer uiteen liet zwiepen, werd de zestien- of

zeventienjarige Corona aan stukken gereten.

Het Corona-virus heeft bij benadering de vorm van een kroon (het

hoofddeksel), maar de naam Corona riep door de eeuwen heen het

beeld op van de kroon als betaalmiddel. Corona wordt om die reden

aangeroepen door zakenlieden, vooral bij financiële problemen, en in

Oostenrijk helpt zij deelnemers aan loterijen. Vanzelfsprekend is zij ook

de patroonheilige van schatgravers en omdat ook zij in de grond moeten

spitten - van grafdelvers. In de Volkskrant van 30-3-2020 vertelde een

ingezonden brief dat Corona ons tot steun is bij epidemieën, maar

daarvoor heeft Stijn van der Linden geen bewijs kunnen vinden. Wel
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helpt Corona volgens hem bij ‘ingewikkelde levensproblemen’ en

iedereen zal het onmiddellijk billijken als de Corona-crisis een

‘ingewikkeld levensprobleem’ genoemd wordt. Corona wordt afgebeeld

tussen twee palmbomen of met een palmtak in de hand. Soms toont zij

een geldstuk, soms geeft zij dat geldstuk aan een bedelaar. Corona

wordt vaak afgebeeld samen met de heilige Victor van Egypte en een

enkele keer voegt men ook de heilige Menas van Egypte toe. Deze

Menas leefde weliswaar een hele eeuw later dan Corona en Victor, maar

hij is de nationale volksheilige van Egypte en hij past mooi bij een

opstelling van aan gerelateerde martelaren. De feestdag van de heilige

Corona ligt niet helemaal vast, meestal kiest men voor 14 mei.

Gebed:

Heilige Corona, u hebt uw leven gegeven voor Christus en als jongere

de kroon van heiligheid ontvangen. Van oudsher doet men beroep op uw

voorspraak tegen armoede en materieel verlies. Bruid van Christus de

Albeheerser, de Overwinnaar op zonde en dood, verzamel ons in corona

voor het Aangezicht van de Heer. We doen een beroep op de kroon van

zijn heerschappij, dat Hij zijn machtige arm toont in deze crisis. Dat het

coronavirus en haar gevolgen zo spoedig mogelijk teniet wordt gedaan!

Wilt u alle getroffenen genezen, allen die werken in vitale beroepen

beschermen en hen kracht en vertroosting geven die zij nodig hebben.

Richt ons allen weer op in geloof, hoop en liefde en verkrijg voor ons

Gods zegen voor heel zijn Kerk en al zijn kinderen.

Heilige Corona, bid voor ons!
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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)

L. Wepster (administratie)

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


