Stichting Vrienden
van de Liduinabasiliek

Inleiding
De Stichting Vrienden van de basiliek H.
Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans heet u
van harte welkom in ons mooie kerkgebouw.
Bij het lezen van deze brochure hopen wij dat
u ook vriend wilt worden van onze stichting.
Geschiedenis
In 1878 werd begonnen
met de bouw van een
neo-gotische kruiskerk
naar een ontwerp van de
architect E.J. Margry. In
1881 is deze kerk in
gebruik genomen als
bijkerk van de St. Jan de
Doper-kerk aan de Lange
Haven in Schiedam. In
1896 werd de parochie
zelfstandig. De bediening werd tot 1967
verzorgd door de paters Dominicanen. De
grote devotie van de Dominicaner-orde is het
rozenkransgebed. Daarom werd de kerk
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans.

Draagt u ook de Liduinabasiliek
een warm hart toe? Word vriend!

In 1859 werd aan de Nieuwe Haven in
Schiedam de Onze Lieve Vrouw Visitatie-kerk
in gebruik genomen. In 1931 werd deze
officieel toegewijd aan de Heilige Liduina en
werd ze Liduinakerk genoemd. Deze kerk is
in 1968 afgebroken, waarna de verering van
Sint Liduina overgebracht werd naar onze
kerk die daardoor de naam R.K. Parochie van
de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw
Rozenkrans kreeg.

Op 18 juni 1990 werd onze kerk
door paus Johannes Paulus II
tot basiliek verheven en heet
vanaf toen: Basiliek van de
Heilige Liduina en Onze Lieve
Vrouw Rozenkrans. Deze wordt
in de volksmond Liduinabasiliek genoemd.
Onderhoud
U zult begrijpen dat ‘De tand des tijds’ sporen
achterlaat. Op 19 september 1994 werd er een
grote restauratie gestart en kwam in 1999 tot
voltooiing. Mede door de steun van veel
parochianen is er toen maar liefst een bedrag
van € 7.800.000,- (17.200.000,- gulden)
bijeengebracht om het kerkgebouw te laten
restaureren en te laten voortbestaan met als
resultaat dat Schiedam een prachtige basiliek
heeft aan het Stadserf.
Giften voor de Algemene Kerkbijdrage worden
zo goed mogelijk besteed en zijn hard nodig.
Er is veel te doen om de Liduinabasiliek in
goede staat te bewaren. Er is geld nodig om
de kerk te verwarmen, het bijhouden van het
schilderwerk, het dak en alles wat bij onderhoud van de kerk komt kijken. Soms moet de
loodgieter komen vanwege lekkages die in
een ouder gebouw nogal eens voorkomen.
Verlichting door de prachtige kroonluchters
kost geld, materiaal voor de schoonmaak et
cetera. Zo ook zijn er steeds weer onvoorziene
uitgaven en werkzaamheden die gedaan en
betaald moeten worden. Gelukkig zijn er
altijd vrijwilligers die de handen uit de
mouwen willen steken.

Maar… als er grote dingen aan de hand zijn,
hoe doet u dit met uw eigen huishouding?
Waarschijnlijk heeft u wel gespaard voor
onvoorziene uitgaven. Als kerk zijnde zullen
wij ook moeten sparen voor onvoorziene
werkzaamheden aan het gebouw die gedaan
moeten worden.

Wij hopen meer en meer te kunnen bouwen
op donateurs die zich verbinden door een
vast bedrag over te maken. Sommige
noodzakelijke uitgaven zijn moeilijk van te
voren te begroten omdat je er niet op kunt
rekenen. Natuurlijk vertrouwen wij op de
voorzienigheid:

Ja, ik word donateur van de Stichting Vrienden
van de Liduinabasiliek voor een bedrag van:

O € 25,-

O € 50,-

O per maand

O per jaar

O anders:
Stichting
Dit laatste trachten wij vanuit
de Stichting Vrienden van de
Liduinabasiliek te realiseren:
sparen voor noodzakelijke, en
toekomstige mogelijke werkzaamheden, wanneer normale
middelen niet voldoende zijn om onvoorziene
werkzaamheden uit te voeren. Het is geen
vervanging van de Algemene Kerkbijdrage,
maar een ondersteuning die hard nodig is!
Daarom vragen wij uw steun en sympathie
voor ons vriendenfonds ten behoeve van de
instandhouding van - maar ook het faciliteren
van concerten in - onze basiliek. Uw bijdrage
op onze bankrekening zien wij met grote
dankbaarheid tegemoet!
Giften
Op 23 december 2014 is de 'Stichting
Vrienden van de Basiliek van de Heilige
Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans'
opgericht met als doel het in stand houden
van de Liduinabasiliek als gebouw.
Giften kunt u storten op rekeningnummer
NL54 INGB 0006 6944 73 t.n.v. hiervoor
genoemde stichting.

Als de HEER het huis niet bouwt,
werken de bouwers vergeefs [Ps. 127: 1]
maar een sterk financieel fundament geeft
rust en biedt kansen om onze basiliek in al
haar pracht en praal te mogen behouden!
Giften kunt u storten op rekeningnummer
NL54 INGB 0006 6944 73
t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek
H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

De Vriendenstichting is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel, nr. 6213 8650

IBAN rekeningnummer
Website basiliek: www.liduinabasiliek.nl
Correspondentieadres:
Stichting Vrienden Liduinabasiliek
p/a Singel 104
3112 GS Schiedam
E-mail: vriendenliduinabasiliek@gmail.com

De stichting Vrienden van de
Liduinabasiliek heeft de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling).
Uw donatie is aftrekbaar van de
belasting.

Plaats en datum

Handtekening

O € 100,-

