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INTRODUCTIE DE KOEPEL

Voor u ligt de eerste uitgave van het blad ‘De Koepel’, het informatieblad

voor de nieuwe geloofsgemeenschap De Goede Herder Schiedam.

Sinds de zomer van 2020 kennen we deze nieuwe gemeenschap, waarin

de voormalige gemeenschappen van H. Hart van Jezus, St. Jan de

Doper-Visitatie, H. Liduina en St. Jacobus zijn samengevoegd. Met twee

kerken, de Liduina Basiliek en de  St. Jacobuskerk. De Jacobus-

gemeenschap houdt vooralsnog haar eigen Nieuwsbrief, we zullen in

overleg met hen zien hoe en wanneer zij ook  meegaan in dit nieuwe

blad.

Na een periode van gezamenlijke vieringen, om aan elkaar te wennen,

vieren we inmiddels iedere zondag samen de eucharistie, in een

wisselende vorm die zo veel mogelijk recht doet aan ieders ‘komaf’.

Door het Corona virus is dit samen vieren ernstig beperkt en hopen we

dat we in de loop van volgend jaar weer een volledige bezetting  van

onze kerken tegemoet kunnen zien.  Met een werkend vaccin in het

vooruitzicht lijkt dit ook bewaarheid te worden.

Daar waar de voormalige gemeenschappen van H. Hart van Jezus en St.

Jan de Doper-Visitatie door de onttrekking van hun kerken aan de

eredienst een rouwproces doormaken, ervaart de voormalige Liduina-

gemeenschap een proces van verandering en ‘geniet’ de St. Jacobus-

gemeenschap nog van een weinig veranderde situatie. Het vasthouden

van elkaars hand en vooral het begrip tonen voor deze verschillende

ervaringen en emoties vormt een mooie basis voor de nieuwe

gemeenschap.

Dit blad zal trachten een bijdrage hieraan te leveren. Deze eerste uitgave

is tot stand gekomen door de inspanning van vrijwilligers van de vier

voormalige gemeenschappen en een mooi voorbeeld hoe we samen iets

nieuws en iets moois tot stand kunnen brengen.

Wij wensen u veel leesplezier en gezegende feestdagen toe.

Liesbeth Dingenouts, Erik Maas, Constantijn Kappelhof,

Louis van Poppel, Jan Bekkers, Riek Wouters.
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LITURGISCHE KALENDER

Onderstaande gegevens zijn onder voorbehoud van maatregelen in het

kader van Corona-preventie. Houdt u de wekelijkse Nieuwsbrief en de

website www.liduinabasiliek.nl in de gaten voor de meest actuele

gegevens. Voor eucharistievieringen op zaterdag en zondag moet u zich

(graag 24 uur van te voren) aanmelden via een e-mail naar

liduinabasiliek@hotmail.com  Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen

naar (010) 426 82 28.

20 december
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pastoor Duynstee.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.

Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet

geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal

Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over

het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.'  Lucas 1, 30-33.

21 december
BOETEVIERING

maandag 19.00 uur : Boeteviering verzorgd door pastoor Duynstee.

Aansluitend is er gelegenheid voor persoonlijke

biecht.

24 december
VOORAVOND VAN KERSTMIS

donderdag 20.30 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koor-

leden. Celebrant is pastoor Duynstee.

24.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koor-

leden. Celebrant is pater Tharsis SVD.

25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS: GEBOORTE VAN DE HEER

vrijdag      9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pastoor Duynstee.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang. Celebrant is rector

Egging.
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Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders

keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien

hadden; het was juist zoals hun gezegd was.  Lucas 2, 19-20.

26 december
TWEEDE KERSTDAG:
FEEST VAN DE H. STEFANUS, EERSTE MARTELAAR

zaterdag  10.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koor-

leden. Celebrant is pater Tharsis SVD.

27 december
FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF

zondag   10.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koor-

leden. Celebrant is rector Egging.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die

Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een

godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij

de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar

de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem

het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde

Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:

mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een

licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.'  Lucas 2, 25-32.

31 december
OUDEJAARSDAG

donderdag 18.00 uur : Feestelijk Lof met Te Deum, ter afsluiting van

het jaar, verzorgd door pastoor Duynstee.

1 januari
NIEUWJAARSDAG:

HOOGFEEST VAN DE HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD

vrijdag  10.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koor-

leden. Celebrant is rector Egging.

Ze haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de

kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd

was. Allen die het hoorden, stonden verwonderd over hetgeen de herders hun

verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.

De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij

gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Nadat de acht dagen

voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door

de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. Lucas 2, 16-19.
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3 januari
HOOGFEEST VAN DE OPENBARING DES HEREN   (DRIEKONINGEN)

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.

zondag 10.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pastoor Duynstee.

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis

binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend

betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het

geschenken aan: goud, wierook en mirre.  Matteüs 2, 10-11.

10 januari
FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pater Tharsis SVD.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes

dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel

openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de

hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.'  Marcus 1, 9-11.

17 januari
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant pater Tharsis SVD.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pater Tharsis SVD.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van

Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette

was zijn broer Simon tot wie hij zei: “Wij hebben de Messias:” — vertaald betekent dat: de

Gezalfde — “gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt

Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas — dat betekent: Rots — genoemd worden.”

Johannes 1, 40-42.

24 januari
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is rector Egging.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.
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Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon,

Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk

vissers. Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij, Ik zal maken dat gij vissers van mensen

wordt.' Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.  Marcus 1, 16-18.

31 januari
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pater

Kunnekkadan SVD.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pater Kunnekkadan SVD.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

Zij kwamen te Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge,

waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer,

want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag

bezit.  Marcus 1, 21-22.

2 februari
FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL
(MARIA LICHTMIS)

dinsdag   19.00 uur : Eucharistieviering met kaarsenwijding en zang

van enkele koorleden. Celebrant is rector Egging

Aansluitend wordt (onder voorbehoud) de

Blasiuszegen gegeven.

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden,

brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen,  volgens het

voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet

aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een

offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.  Lucas 2, 22- 24.

7 februari
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pastoor Duynstee.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

15.00 uur : Eucharistieviering van de gebedsgroep Mama di

Rosario.

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een

eenzame plaats, waar Hij bleef bidden. Simon en zijn metgezellen kwamen Hem
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achterop en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze: 'Iedereen zoekt U.' Hij

antwoordde hun: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek,

opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe ben Ik immers uitgegaan.' Hij trok door heel

Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.  Marcus 1, 35-39.

14 februari
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is rector Egging

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is rector Egging.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

Er kwam eens een melaatse bij Hem die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt,

kunt Gij mij reinigen.' Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit en raakte hem aan

en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.' Terstond verdween de melaatsheid en was hij

gereinigd.  Marcus 1, 40-42.

17 februari
ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

  8.30 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pastoor Duynstee

19.00 uur : Eucharistieviering met zang. Celebrant is pater

Tharsis SVD.

Tijdens de eucharistievieringen oplegging van het askruisje.

21 februari
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant is pater Tharsis SVD

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pater Tharsis SVD.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.

Terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn

door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en

de engelen bewezen Hem hun diensten.  Marcus 1, 12-13.

28 februari
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering. Celebrant in deze viering is

pater Kunnekkadan SVD.

zondag   9.00 uur : Eucharistieviering met zang van enkele koorleden.

Celebrant is pater Kunnekkadan SVD.

12.00 uur : Eucharistieviering zonder zang.
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Rijwielspeciaalzaak

Groenelaan 48, 3114 CJ   Schiedam
telefoon: 010 - 426 33 36

Zeg het met
bloemen van...

Bloemen en
   planten

“Klimop”

      Groenelaan 79
3114 CC  Schiedam-Zuid

FAMILIEBERICHTEN

BIDDEN WE VOOR ONZE OVERLEDENEN, EN VOOR HEN, DIE

ZIJN ACHTERGEBLEVEN:

Reginald de Vries

Kok van Kemenade

Ben Dries

Jan Staal

Truus Kok

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. Voor zover er

parochianen zijn, die zich aanbieden om te rijden, kunnen we aan uw

verzoek voldoen.

KERSTMUSICAL AFGELAST

De Kerstmusical op Kerstavond om 18.30 uur kan vanwege de Corona-

maatregelen dit jaar helaas niet doorgaan.
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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 is met zang. Aswoensdag (en Goede Vrijdag) is voor ons

een vasten- en onthoudingsdag. De Kruisweg bidden we op de

vrijdagavonden om 19.00 uur.

ASWOENSDAG - INZAMELING OUDE PALMTAKJES

De Veertigdagentijd begint, zoals hierboven

vermeld, op Aswoensdag. In  de eucharistie-

vieringen wordt dan het askruisje opgelegd. 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

kunt dit doen in de weekenden 30/31 januari en 6/7  februari. Achter in

de kerk staat daarvoor een mand. Alvast hartelijk dank.

WEBSITE ST. JAN DE DOPER-VISITATIE NOG IN DE LUCHT

De website van de voormalige deelgemeenschap St. Jan de

Doper-Visitatie blijft tot half maart 2021 in de lucht. De site wordt nog

steeds bijgehouden. Er zijn allerlei mededelingen op te lezen, nieuws uit

de dominicaanse wereld en informatie over onder andere de

vespervieringen. Zie http://www.sintjan-visitatie.nl
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LICHT IN DE DUISTERNIS

‘Het volk dat in duisternis gaat, zal een

groot Licht aanschouwen.’ Deze

woorden van de profeet geven nog

steeds de droom aan van mensen,

toen en nu. Ons leven is soms donker,

als blinden tasten we langs de wand.

Er is geen zicht, geen uitzicht. Zeker in

deze Corona-tijd waarin we nauwelijks echt samen kunnen vieren. Kan

je met 30 mensen in de kerk wel het Kerstfeest vieren? Voor mijn gevoel

is het Kerstfeest een feest van verbondenheid met elkaar. Het Kind zegt

ons aan, dat er toekomst is, leven en licht. We vieren wat eigenlijk nog

niet is: licht in overvloed, alle duisternis verdwenen. We vieren wie we

nog niet zijn: mensen levend in het licht voorgoed. Het Kind van

Bethlehem zegt ons aan, dat het kán, dat het móét. Zijn Licht schijnt voor

alle mensen van goede wil. Hij wijst ons de weg. Hij is als een Vuur in de

nacht. We mogen er ons aan verwarmen. Samen Kerstmis vieren is

echter niet vrijblijvend, want het Kind van toen vraagt om navolging: dat

wij ons licht laten schijnen voor anderen, dat anderen zich mogen

warmen aan onze hartelijke, onvoorwaardelijke liefde.

Kerstmis... het is... het Kindje laten geboren worden in een stal, feest

vieren, eenvoudig en sober, denkend aan al die kleine, eenzame

mensen, ook hier vlakbij ons. Kerstmis... het is... als Jozef en Maria

zorgend willen leven voor de mensen die onze liefde het meest nodig

hebben. Kerstmis... het is... als Herders de handen vol hebben om te

geven, gratis, zomaar voor niets, kunnen bidden en zingen met open

handen. Kerstmis... het is... een engel voor een mens worden. De droom

van God over deze wereld: de vrede zelf proberen waar te maken.

Kerstmis... het is... als de Wijzen uit het verre oosten die het Kindje hun

geschenken geven en toch weten dat het nooit rijk zal worden.

Want alles wat God heeft, schenkt Hij weer weg aan de anderen. Mogen

we in deze duistere Corona-tijd het licht in elkaar blijven zien, ondanks

de nabijheid tot elkaar op afstand.

Namens het pastorale team, een Zalig Kerstfeest toegewenst!

Pastoor Charles Duynstee.
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Geopend van ma t/m za

van 9:00 uur t/m 19:00 uur

 OTTICA

EYE

FASHION

Oogmeting
Oogdrukmeting
Contactlenzen
Computerbril
Zonnebril

Groenelaan 99a
3114 CD   Schiedam
010 - 426 19 30

COMMUNICATIE IN DE TOEKOMST

Binnen de parochie De Goede Herder blijven we nadenken over hoe we

parochianen zo goed mogelijk, en tegen zo laag mogelijke kosten,

kunnen informeren. Een belangrijk aspect is de toenemende

digitalisering, die de wijze van communiceren bij met name de jongere

generaties drastisch heeft veranderd.

Als parochie willen we daar in mee gaan door allereerst de diverse

websites te gaan integreren en professionaliseren. Door vervolgens in de

ledenadministratie structureel email adressen te gaan opnemen  kunnen

we veel effectiever en directer met parochianen communiceren.

Bij een effectieve communicatie hoort tenslotte ook de integratie van de

diverse bladen van de drie deelgemeenschappen Vlaardingen,

Maassluis en Schiedam en het blad Kerk aan de Waterweg. In een vorm

die voldoet aan de informatiebehoefte van de parochianen. We streven

ernaar om op al deze gebieden volgend jaar flinke stappen te maken.

Jan Bekkers.

GEEF UW E-MAILADRES

Het wordt steeds lastiger om in deze Corona-periode bezorgers te

vinden voor onze kerkbladen. Met de komst van nieuwe parochianen uit

de H. Hart Kerk en de Johannes de Doper is het afzetgebied fors ruimer

geworden. Daarom vragen wij u uw e-mailadres aan ons door te geven

door middel van een bericht naar liduinabasiliek@hotmail.com
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KRUISBEELD UIT ST. JAN DE DOPER-VISITATIEKERK

Tussen de eerste en de tweede

kruiswegstatie in de Liduina-

basiliek is september jongst-

leden een kruisbeeld aan-

gebracht. Dit is oorspronkelijk

afkomstig uit de O.L. Vrouw

Visitatiekerk. In 1958 hing het

daar in de noodkerk en later

boven het altaar in de kapel.

Toen in 1999 de St. Jan de Doper - Visitatiekerk in gebruik werd

genomen, kreeg het kruis er een plaats boven het altaarpodium. Het

kruis is ontworpen en vervaardigd door de kunstenaar André Henderickx

(1911 - 1979). Hij werkte als beeldhouwer en glasschilder en heeft

evenals zijn broer Frits vele sporen nagelaten in Schiedamse kerken en

kapellen.

De replica’s van de pastoresborden uit de hal van de St. Jan de

Doper-Visitatiekerk hebben ook een plaats gekregen. Ze hangen in de

vergaderzaal van het pastoraal team in de pastorie van de basiliek. Deze

borden bevatten alle namen van de dominicaanse paters die vanaf 1616

tot 2019 werkzaam zijn geweest in Schiedam (van Gaspar Luypaert tot

Leo de Jong). 

HERINNERINGEN VAN WIL MEIJER AAN DE H. HARTKERK

Ik ben geboren als zevende kind van het gezin Meijer in 1933, wonende

in de Zwartewaalsestraat 11 en gedoopt in de H. Hartkerk. Mijn

allereerste en tevens mooiste herinnering was en is nog steeds aan mijn

eerste Heilige Communie, mei 1941. Samen met ongeveer 50 meisjes

en jongens was dit dé belevenis van mijn jeugd. De oorlog was net een

jaar aan de gang, maar werd die dag weggewist, door dit feest. De

lagere school Sint Henricus was hier nauw bij betrokken. Wekenlang

moesten we alle liederen, die toen gebruikelijk waren, instuderen. De

school en de H. Hartkerk vormden als het ware een geheel.

Elke eerste vrijdag van de maand  was het verplicht klasgewijze te gaan

biechten,  onder leiding van de onderwijzer.   Bij wie je dat wilde mocht je
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Slotviering in de H. Hartkerk. Foto: Mari Dingenouts

gelukkig zelf bepalen. Ikzelf

koos altijd voor kapelaan

Roozen. De twee andere

priesters waren pastoor

Ruigewaard en kapelaan

Fransen.

De jeugdbewegingen waren

toen het parade-paardje

van de parochie. Voor de

jongens de verkenners,

voor de meisjes de gidsen.

Mijn zus Toos, overleden in

1984, is vanaf 1946 tot aan haar overlijden hieraan verbonden geweest.

De beide verenigingen werden ook betrokken bij de kerkelijke feesten,

bijvoorbeeld Sacramentsdag en Christuskoning feest.

In 1948 werd mijn oudste broer Frans als eerste parochiaan priester

gewijd. Schiedam viel in die jaren onder het Bisdom Haarlem. Zijn

wijding vond plaats in de Sint Bavokathedraal in mei 1948. Zijn eerste

mis mocht hij opdragen in de H. Hartkerk. De hele parochie werd hierbij

betrokken. De zaterdag ervoor werd mijn broer met veel vertoon

afgehaald van station Schiedam, o.a. door verkenners en gidsen, en veel

muziek. Aan alle parochianen was verzocht de pauselijke vlag die dag uit

te steken.   De zondag werd groots gevierd met zowel een Hoogmis als

‘s avonds het Lof, in een stampvolle kerk. Ons hele gezin was die dag te

gast in de pastorie, ontbijt en diner, vooral dat laatste zal ik nooit meer

vergeten. In mijn jeugd was dit een belevenis, want er waren maar

weinig mensen in de Gorzen die deze ervaring met ons konden delen.

Die dag ving ik op hoe het mogelijk was geworden de 12 jaar durende

studie van mijn broer te bekostigen. Dit was mogelijk geworden door de

financiële ondersteuning van de parochie. Mijn broer Frans is daar altijd

zeer dankbaar voor geweest en heeft dit getoond door na zijn overlijden

een donatie over te maken aan de parochie.

In 1967 overleed mijn moeder, mijn vader in 1981, Toos in 1984 en

Albert in 2002. Het verdriet hierover werd verzacht doordat de H. Missen

in de H. Hartkerk plaatsvonden. Meer mooie herinneringen waren de

kerkelijke feestdagen, bijvoorbeeld tijdens de mei- en oktobermaanden.
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De vele Marialiedjes tijdens het Lof, ik kan ze bijna allemaal nog zingen.

Ook de laatste vastenweek met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en

Paaszaterdag, met het Paasfeest als klapper. Het allergrootste  feest

was Kerstmis. Weken daarvoor moest je bij koster van der Hoeven

reserveren om een plaats te veroveren voor de nachtmis. Voor de

geestelijke vervoering was dit geweldig. Dit hield in een plechtige

Hoogmis met drie heren, veel misdienaars  en acolieten (senior mis-

dienaars). Twee stille H. Missen waarin de uitreiking van de hosties

plaatsvond, veel kerstliedjes. Gratis waren de ijskoude handen en voeten

die je aan steenkoude kerk overhield, omdat de aanvangstijd 5.00 uur,

en het eindtijdstip half acht was. Toch wilden heel veel mensen erbij zijn.

Gedurende mijn puberjaren kon je als goed katholiek nog veel doen. Je

kon lid worden van de Mariacongregatie. Zondag na de laatste mis ( toen

nog vier ) kreeg je van een der geestelijken les hoe je op kon groeien tot

een goede Roomse man. Kapelaan Langemeijer gaf hier les in.

Compleet was die opvoeding dan nog niet. Als je 18 jaar geworden was

kon je een cursus volgen om je voor te bereiden op het huwelijk (trouwen

en kinderen krijgen). Verplicht was het niet, maar deed je het niet en ging

je trouwen, dan moest je bij de pastoor een examen afleggen. Alles in

aanmerking genomen heb ik aan de ruim 20 jaar als parochiaan warme

herinneringen overgehouden aan mijn jeugd, met dank aan alle

parochianen van de H. Hartkerk en aan de ‘Gorzenezen’.

Wil Meijer, Hilversum.
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GEBEDSGROEP MAMA DI ROSARIO

De gebedsgroep 'Mama di Rosario' was altijd actief in de H. Hartkerk,

maar omdat deze gesloten is, heeft zij haar activiteiten verplaatst naar

de Liduinabasiliek.

De eerste zondag van iedere maand is er om 15.00 uur (buiten Corona-

tijd 13.30 uur) een eucharistieviering van de gebedsgroep onder leiding

van Silvio Jonge. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee of

pater Tharsis SVD. De vieringen duren ongeveer anderhalf uur.

Daarnaast is er iedere donderdagavond na de eucharistieviering van

19.00 uur een gebedsdienst van Mama di Rosario. Deze gebedsdienst is

van 20.00 - 22.00 uur.

MARRIAGE COURSE

Het bisdom Rotterdam organiseert een online Marriage Course. Deze

cursus begint op 21 januari 2021 en is opgezet voor stellen die willen

gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. De data zijn: 22/1, 12/2,

26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4 en 21/5 waarvan een groot deel interactieve

avonden zullen zijn, telkens om 20.00 uur. Het andere deel van de in

totaal 8 sessies is met hulp van de internetcursus flexibel in te plannen

door de deelnemers zelf. De kosten zijn € 20,- per paar. Precieze

informatie volgt op de eerste avond. Meer informatie en aanmelding via:
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
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ACTIE KERKBALANS

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

rekeningen  voor  energie en  onderhoud,

en ook het loon voor het pastoraal team. 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. Wilt u alvast nadenken over

uw gift aan de kerk voor komend jaar? 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.

De actie Kerkbalans gaat eind januari 2021 van start. Uw gift is meer dan

welkom. Onderhoud van het kerkgebouw, en ook het pastoraal team,

missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Geeft u om de

kerk? Doe dan mee met de actie Kerkbalans. Handig is de automatische

bijdrage per kwartaal of maand. Dat kunt u eenvoudig regelen met uw

eigen internetbankieren. Door uw gift kunnen we samen van betekenis

zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Elke bijdrage is welkom,

groot of klein, ieder naar eigen vermogen.

Door de Corona pandemie liepen de inkomsten van de kerk in 2020 sterk

terug en waren wij niet in staat een sluitende begroting te

bewerkstelligen. Vandaar een dringende oproep aan diegenen, die

hiertoe in staat zijn: Kijkt u nog eens of u uw bijdrage niet eens kan

ophogen. Sommigen van u geven al vele jaren een onveranderd bedrag.

Met dit bedrag kunnen wij vanwege de inflatie minder doen.

Indien u regelmatig  en jaarlijks schenkt middels de Aktie Kerkbalans,

geven wij in overweging een periodieke overeenkomst aan te gaan met

uw parochie, waardoor het volledige bedrag, dat u schenkt volledig

aftrekbaar zal zijn (Interesse: Bel Louis van Poppel (010) 473 07 57).

Wist u, dat als u altijd of regelmatig geeft aan de collecteschaal, U dit
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moeilijk hard kan maken bij de fiscus als aftrekpost? U heeft geen bewijs

of bonnetje. Maar download u de Givt app, dan kunt u aan het einde van

het (belasting) jaar een overzicht ontvangen van de Givt, zodat u in het

bezit bent van een bewijsstuk richting de fiscus (Interesse: Bel Louis van

Poppel (010) 473 07 57).

ADVENTSACTIE

De adventsperiode is een tijd waarin we solidair

willen zijn met kinderen wereldwijd die onze

aandacht nodig hebben. Bisschop mgr. van den

Hende schrijft:

De adventsperiode is een tijd waarin we

verwachtingsvol uitzien naar de komst van het Kind.

Het is ook een tijd waarin we solidair willen zijn met

kinderen   wereldwijd   die   onze   aandacht    nodig

hebben. De Stichting  Bisschoppelijke  Vastenactie ondersteunt dit jaar

via de Adventscampagne projecten om de voedselzekerheid van

kinderen te vergroten in de DR Congo, Malawi, Nicaragua en op de

Westbank.

Bisschop Van den Hende: ‘Ik zou het zeer waarderen als u de

Adventsactie actief onder de aandacht wilt brengen in uw parochie.

Zeker nu eerder dit jaar de jaarlijkse Vastenactie-campagne vanwege de

coronamaatregelen in veel parochies werd afgelast, wil ik u vragen om

de vrijwilligers in uw parochie extra te motiveren voor de Adventsactie.

Op deze manier kunnen we onze solidariteit met mensen ver weg ook in

deze moeilijke periode concreet gestalte blijven geven. Juist de

kwetsbare gemeenschappen worden onevenredig hard getroffen door de

coronapandemie. Zij hebben onze hulp hard nodig.

Voedselzekerheid voor kinderen is een belangrijk onderwerp nu de

honger in de wereld sinds een aantal jaar weer toeneemt en door de

coronapandemie nog groter dreigt te worden. Advent is de periode van

verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God die mens

wordt. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we met de

Adventsactie deze hoop ook doorgeven. Ik hoop dan ook van harte dat u

de Adventsactie actief wilt ondersteunen.’
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VIER KERSTMIS

De mogelijkheden om met Kerstmis in de

kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt

vanwege het coronavirus en het kerkelijk

leven op anderhalve meter. Maar Kerstmis is

te belangrijk om het niet te vieren. Vandaar

dat de website https://vierkerstmis.nl is

gelanceerd. Op deze website vinden

bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het

gezin (doe-boekje voor kinderen), met de

armen (Adventsactie), met het Woord van

God (https://rkbijbel.nl) én door deel te nemen

aan de liturgische plechtigheden. Dat laatste

kan door een kerk te bezoeken of de vieringen

van Kerstmis online of via tv te volgen. Voor mensen die thuis meevieren

wordt een liturgieboekje online beschikbaar gesteld.

Kerstmis is het meest bekende christelijke feest. Het is het feest van de

geboorte van Jezus Christus. We vieren dat God is mens geworden in

ons midden: in de persoon van Jezus is de goedheid en mensenliefde

van God op aarde verschenen (cf Titus 3, 4). We staan stil bij die unieke

gebeurtenis in de geschiedenis en kijken ook naar ons leven nu. We

vragen onszelf eerlijk af wat er in ons dagelijks leven van de liefde van

God is terechtgekomen. En op Kerstmis kijken we ook vooruit. Jezus

heeft na zijn kruisdood en verrijzenis beloofd terug te komen in de

toekomst Wij kennen niet het tijdstip van zijn wederkomst, maar beloofd

is beloofd. Zijn we er klaar voor om de Heer met heel ons hart te

ontvangen? Of schuiven we die ontmoeting liever toch nog een beetje

voor ons uit, in plaats van ons leven als christenen meer af te stemmen

op de liefde en de vrede van Christus? De liefde en vrede van Christus

zouden niet alleen op Kerstmis de sfeer moeten bepalen, maar altijd en

steeds opnieuw een plaats moeten krijgen in ons hart en ons leven, in

ons denken en doen. Ik hoop dat de boodschap van Jezus, het

mens-geworden Woord, op zo'n manier bij ons binnen komt, dat ieder

van ons in woord én daad ook persoonlijk de liefde en de vrede van de

Heer weet te verspreiden als opmaat van een nieuwe toekomst. Ik maak

graag van de gelegenheid gebruik om u een Zalig Kerstfeest te wensen.

Mgr. J.H.J. van den Hende.
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KERSTWENS

De Liduinabasiliek stuurt onderstaande kerstwens aan allen, die via

kerkbijdrage / onderhoudsfonds of op andere wijze onze kerk hebben

geholpen. Hebt u ondanks uw steun geen kaart ontvangen, dan gaarne

uw reactie... Enkele honderden kaarten worden verstuurd, dus het zou

kunnen zijn, dat er een vergissing wordt gemaakt... Allen, die via de

collecte bijdragen (maar wier namen ons niet bekend zijn)... langs deze

weg onze hartelijke dank en beste wensen!
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UITGAVE

Geloofsgemeenschap De Goede Herder Schiedam, deelgemeenschap van de

R.K. parochie De Goede Herder.

Basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, 

Singel 104, 3112 GS   Schiedam.   Tel.: 010 - 426 82 28.    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)

A. Wepster (secretariaat), tel.: 06 - 31 99 09 59

EUCHARISTIEVIERINGEN

woensdag :   8.30 uur zaterdag : 18.00 uur

donderdag : 19.00 uur zondag : 10.00 uur

vrijdag :   8.30 uur

PASTORAATSGROEP

Begeleider  :  Pastoor Dynstee

Leden  :  Michiel Rutten, Janet Bisschop, Wim Engelen

 Riek Wouters

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  :  Silvio Jonge

 Tel.: 06 - 51 21 82 88  Email: chonchi45@hotmail.com

ZIEKENBEZOEK

Contactpersoon  :  Mevrouw Th. Bakker-Janse.

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

KOPIJ INLEVEREN  :  Vóór 11 februari 2020 via  koepel@kpnmail.nl 


