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VOORWOORD

Voor u ligt de inmiddels derde uitgave van de Koepel. In de afgelopen tijd
zijn er veel belangrijke liturgische vieringen geweest. We mogen
terugkijken op de Veertigdagentijd, de vieringen van de Goede Week, het
hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van de Heer,  en op 13 mei het
hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.  En niet te vergeten de viering
van onze patroonheilige Liduina. Minder groots dan wij gewend zijn,
geen voltallig koor, geen druk bezette kerk maar dankzij de celebrant, de
organist, de acolieten en een aantal koorleden is het toch een mooi feest
geworden.

Helaas konden velen van u de vieringen niet bijwonen omdat er maar 30
kerkbezoekers in onze basiliek aanwezig mochten zijn. Sinds korte tijd is
het toegestane aantal kerkbezoekers bijgesteld naar 50. We merken aan
de bezetting dat velen van u de weg terug naar de basiliek nog niet
hebben gevonden, maar hopen van harte dat wij u binnenkort weer
mogen verwelkomen.

Door de coronapandemie is het ons (nog meer) duidelijk geworden hoe
belangrijk onze vrijheid is. In de afgelopen 14 maanden hebben we veel
van onze vrijheden moeten missen - en nog steeds - maar we zijn op de
goede weg. De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, dus... nog even
volhouden. Er wordt geschreven en gezegd, binnenkort mogen we weer
naar het oude normaal, er is licht aan het eind van de tunnel. Maar... licht
is er altijd, het licht van de Heer in ons hart!
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FAMILIEBERICHTEN

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET

David Klaris 30 januari
Liliana Prefata 10 april
Temiloluwa Alabi 10 april
Vanessa Czopur 11 april
Olga Wieczoreck 11 april
Ardemarie de Jongh  2 mei
Aliyah Macaria  8 mei
Juleangelo Macaria  8 mei
Paulus van der Kaden   9 mei
Anne van Stijn   16 mei

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

Jan Reniers
Corry Smits
Trudy Valster-Krowinkel
Dick Bontenbal
Thea Heinsbroek-Heijnsbroek

BIDDEN WE VOOR DIEGENEN DIE OP 12 JUNI IN DE KATHOLIEKE
KERK ZULLEN WORDEN OPGENOMEN:

Alan Ras

Henriëtte Longaroux

Kriti Sewbaks en haar dochtertje Yrdainely

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.
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YOUTUBE-VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE

Omdat door de coronacrisis onze kerken
lange tijd gesloten waren  en na heropening
minder kerkgangers mogen ontvangen,
hebben wij het initiatief genomen om
vieringen  op  te nemen  en op het  YouTube-
kanaal van de parochie te zetten. Naast eucharistievieringen zijn er ook
gebedsdiensten, kinder-webdiensten en vesperdiensten op het
YouTube-kanaal gezet. Veel vrijwilligers hebben hieraan een bijdrage
geleverd.

In de periode dat alle kerken in onze parochie gesloten waren, hebben wij
elke week een eucharistieviering op het YouTube-kanaal geplaatst.
Inmiddels zijn de kerken in Schiedam en Vlaardingen weer geopend, en
wordt de heropening van de kerk in Maassluis voorbereid. Daarom
hebben wij besloten om niet meer elke week een eucharistieviering op te
nemen en uit te zenden. 

Wij willen wel doorgaan met het uitzenden van vieringen, maar in een
ander ritme. In ieder geval willen wij maandelijks een gebedsdienst
uitzenden, omdat daarin met aansprekende teksten, beelden en muziek
een bredere groep parochianen geboeid wordt. Daarnaast willen wij met
enige regelmaat eucharistievieringen blijven uitzenden. Dit aanbod kan
worden aangevuld met andere vieringen, zoals vesperdiensten en kinder-
webdiensten.

Inmiddels doet zich de mogelijkheid voor om vanuit onze parochiekerk,
de Liduinabasiliek, live te streamen. Wij willen van deze mogelijkheid
gebruik maken om vanaf zondag 30 mei wekelijks vanuit de basiliek live
een eucharistieviering op zondagochtend uit te zenden. Dat gebeurt ‘low
profile’: er wordt niet speciaal voor de uitzending een viering
samengesteld en er wordt geen liturgieboekje verzonden.

Daarnaast willen wij maandelijks, op de tweede zondag van de maand,
een gebedsdienst  uitzenden vanuit telkens een andere kerk binnen onze
parochie. (Alleen in augustus zal deze gebedsdienst niet worden
gehouden in verband met de vakantieperiode.) Deze gebedsdiensten
zullen wij zorgvuldig voorbereiden samen met lokale vrijwilligers. Van
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deze gebedsdiensten zal telkens een liturgieboekje worden gemaakt en
verspreid.

Daarnaast kunnen ook andere vieringen, zoals vesperdiensten en kinder-
webdiensten op het parochiële YouTube-kanaal worden geplaatst. In
ieder geval tot augustus zal de vesperdienst, gehouden door leden van de
voormalige deelgemeenschap Sint Jan-Visitatie maar bestemd voor alle
geïnteresseerde parochianen, op de laatste vrijdagavond van de maand
worden uitgezonden.

Wij hopen dat wij op deze manier een passend aanbod van vieringen via
internet doen, in de nieuwe situatie die bij de heropening van de kerken
ontstaat. Dit aanbod hopen wij langere tijd te kunnen blijven realiseren.
Wij willen alle vrijwilligers die deze digitale vieringen mogelijk maken
hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet, Pastoraal Team.

VIERINGEN ZONDAG IN JULI EN AUGUSTUS OM 9.30 UUR

In de vakantiemaanden juli en augustus is er in de basiliek op zondag één
eucharistieviering en wel om 9.30 uur. Deze gewijzigde aanvangstijd is
noodzakelijk, omdat in deze maanden iedere beschikbare pastor in twee
vieringen moet voorgaan. Rekening houdend met de reistijd van
Schiedam naar Vlaardingen of Maassluis dienen de zondagsvieringen in
de vakantiemaanden in de basiliek dus uiterlijk 9:30 uur aan te vangen.
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OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS IN DE PAROCHIE

Onze nieuwe deelgemeenschap Schiedam is op zoek naar personen die op
enigerlei wijze een van de  vele vrijwilligerstaken op zich zouden willen
nemen. Om de parochie draaiende te houden zijn er vele taken in en om
de vieringen in onze twee overgebleven kerken. Bent u bereid een stukje
van uw talent en wat tijd met ons te delen, dan zijn wij op zoek naar u.
Reageer naar pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl, en wij
gaan samen met u bekijken welke taak bij u past, waarin u iets voor de
gemeenschap kunt betekenen.

Op zoek naar... Schuldhulpmaatjes
Onze deelgemeenschap Schiedam sluit zich aan bij het initiatief van
enkele christelijke kerken om te komen tot een stichting ‘Schuld-
hulpmaatje Schiedam’. In Maassluis en Vlaardingen bestaat er al een
‘Schuldhulpmaatje’. Zie het artikel van Albert Verhoogh in het
winternummer 2020/2021 van Kerk aan de Waterweg.

Maak het verschil in iemands leven
Schulden hebben een enorme impact. Als vrijwilliger bij ‘Schuld-
hulpmaatje’ kunt u het verschil maken in iemands leven, je geeft iemand
hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op en maakt dat iemand weer
beter na kan denken. Hoe u dat doet? Door overzicht te brengen in de
inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Daarna maakt u
samen een plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk is er voor
iemand te kunnen zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands
sores, dat alleen al betekent heel veel.

U staat er niet alleen voor
Een maatje gaat pas aan de slag na een driedaagse ‘Schuld-
hulpmaatje-training’. Ook volgt een maatje jaarlijks een digitaal
bijscholingsprogramma. Zodoende weet u dus goed waar u mee bezig
bent. Daarnaast maakt u deel uit van een plaatselijk maatjesteam en is er
begeleiding van een plaatselijke coördinator.

Nieuwsgierig geworden, of is deze vrijwilligerstaak iets wat bij u past?
Hebt u nog vragen? Geef het door via onderstaand mailadres en wij
helpen u verder. pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl
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Geen maatje, maar wel zin om in het bestuur van het Schiedams
Schuldhulpmaatje plaats te nemen namens de katholieke kerk? Ook dan
bent u welkom naar ons te reageren.

Op zoek naar... Ambassadeur Vronesteijn
Onze deelgemeenschap Schiedam is op zoek naar de
persoon die als ‘Ambassadeur  Vronesteijn’
aanspreekpunt zou willen zijn. Vronesteijn is het
opleidingscentrum tot priester en diaken in het
Bisdom Rotterdam. Als aanspreekpunt regelt u de
contacten en publicaties van en naar Vronesteijn.
Reacties kunt u naar  ons mailadres versturen:
pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl

HULP GEZOCHT VOOR DE TUIN VAN DE BASILIEK

Iedere vrijdagochtend werkt een klein groepje mensen met veel
enthousiasme van 9.30 tot 12.00 uur in de tuin voor de pastorie en
rondom de Wilgenburg, achter de Basiliek. Om het echt heel goed te
kunnen doen komen we handen tekort. Lijkt het u leuk om mee te helpen
dan bent u van harte welkom. Tuinervaring is niet nodig, wij hebben een
gezellige groep en zijn zeker bereid om van alles uit te leggen. Bij vragen
of om u aan te melden kunt u contact opnemen met  Hans den Houting,
e-mail adres hdhouting@gmail.com, telefoon 06-29 29 32 88.
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DE WANDELAAR VAN ADRIAAN VAN DIS

Lezen staat met stip op nummer  1 van mijn
fijne-dingenlijstje. Ik ben ermee opgegroeid.   Mijn
ouders verkochten in hun kleine kantoor-
boekhandel  in de Groenelaan ook kinderboeken.
Ik verslond het hele oeuvre van W.G. van de Hulst.
Het klompje dat op het water dreef en Voetstapjes
in de sneeuw waren mijn favorieten.  Mooie
passages  las ik keer op  keer opnieuw om weer
mee te leven met de hoofdpersonen. Later ging ik
naar de bibliotheek onder de H. Hartkerk, waar de
gezusters van ‘t Zelfde de scepter zwaaiden. Ik las de hele serie over de
kabouters Wipneus en Pim, geschreven door de  kloosterbroeder  Bruno
van der Made, de serie Puk en Muk, ook al geesteskinderen van een frater
uit Tilburg. Later volgden Arendsoog en Witte  Veder van de katholieke
onderwijzer Nowee. Al die katholieke schrijvers stonden daar goed onder
de kerk!  De collectie in mijn ouders’ winkel bevatte andere kost,
cowboyboeken, detectives, liefdesromans, veel van Courts Mahler, en
realistische romans, waar soms besmuikt naar gevraagd werd. Ik had al
snel door dat het vaak ging om zaken die toen nog niet zo door de beugel
leken te kunnen, echtscheidingen, bastaardkinderen en overspel, er werd
kennelijk van gesmuld. Ik ben mijn hele leven blijven lezen en ben altijd
weer heel blij met pareltjes in de literatuur. De Wandelaar van Adriaan
van Dis is er zo een. Al  lezende identificeerde ik me met de hoofd-
persoon, liep, leefde en voelde met hem mee en vroeg me af of ikzelf zo’n
ommezwaai in mijn levensstijl zou kunnen maken.

De wandelaar 
‘De wandelaar’ gaat over Mulder, een zestigjarige Nederlander die in de
Franse hoofdstad Parijs woont. Mulder is een rijke en keurige man, die
zijn zaken goed voor elkaar heeft. Hij leeft van een erfenis, houdt van
mooie en dure kleding en bezoekt graag een tentoonstelling of museum.
Elke dag wandelt hij in zijn eentje een vaste route door de stad, op advies
van de dokter. Tijdens een van zijn wandelingen komt Mulder langs een
kraakpand wat in brand staat. Uit een van de ramen springt een hond.
Naar buiten, recht in zijn armen. De politie denkt dat Mulder het baasje
van de hond is en ondervraagt hem. Mulder noemt zichzelf spontaan
Nicolaas Martin, vanaf dat moment leert de buurt hem onder die naam
kennen. Aangezien niemand zich ontfermt over de hond, neemt Mulder
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hem maar mee. De hond verandert het leven van Mulder. Hij loopt niet
meer alleen in de stad, maar samen met de hond. De hond laat hem de
stad op een andere manier zien. Ze lopen langs de bedelaars, allochtonen,
zwervers, illegalen, hoeren en rebelse jongeren, een kant van het leven
die Mulder niet kent. Ook komen ze bij verschillende erediensten van
diverse geloven. Mulder een overtuigd atheïst, komt in aanraking met
pater  Bruno, een Dominicaanse priester die zich inzet voor de armen en
illegalen binnen de maatschappij. Met enkele mensen uit deze
minderbedeelde stad krijgt hij een speciale band. 
Zo leert hij de Chinees die in kartonnen dozen leeft, de dakloze vrouw
met een prothese, de weduwe Sri en het meisje Fanta, die met
brandwonden in het ziekenhuis ligt en goed bevriend is met de hond
kennen. Zij veranderen Mulder zodanig dat hij ‘goed wil gaan doen’,
hoewel dit niet altijd door de ontvangers op prijs wordt gesteld. Aan het
eind van het verhaal staat Mulder zijn hond af, aan wie hij erg gehecht is
geraakt. Hij geeft de hond aan Fanta, het meisje uit  het ziekenhuis. En
hij heeft een vriend aan een vrouw geholpen, een vrouw van wie hij zelf
had kunnen houden.

Liesbeth Dingenouts-Dobbelaar.
 
P.S. De wandelaar van Adriaan van Dis is het boek van de lees-
bevorderingsactie ‘Nederland leest’, die in november wordt gehouden.
Dat meldde  organisator CPNB, de stichting Collectieve Propaganda van
Het Nederlandse Boek onlangs. De bedoeling van de campagne is dat het
boek door zo veel mogelijk mensen tegelijk wordt gelezen en dat de lezers
er met elkaar over praten.
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ACTIE KERKBALANS

Het waren voor ons door de beperkte toegang tot
onze Basiliek lastige tijden. Juist nu merken we hoe
belangrijk het is om elkaar nabij te zijn vanuit ons
geloof, hoe belangrijk de naastenliefde is en hoe
belangrijk het  is om  ons geloof te  voeden  door ons
gebed en het vieren van de liturgie op kleine schaal en noodgedwongen
op afstand via een livestream.

In deze coronaperiode missen wij uiteraard ook een groot deel van onze
collecten en de inkomsten uit de verhuur van de Wilgenburg. En dit
terwijl wij nauwelijks op onze uitgaven kunnen besparen. De meesten
onder u hebben zich de afgelopen jaren een grote steun van onze
kerkgemeenschap betoond door uw regelmatige financiële bijdrage aan
onze Actie Kerkbalans. We danken u daarvoor bijzonder. Zonder uw
steun en die van anderen kunnen we als Liduina Basiliek niet bestaan.

Maar velen onder u hebben in deze voor ons moeilijke financiële periode
in 2021 nog geen bijdrage overgemaakt voor de Actie Kerkbalans. Wilt u
(nog) eens denken aan uw bijdrage? En wilt u dan overwegen om deze
hoger te laten uitpakken dan andere jaren? De Liduinabasiliek is een
kostbaar gebouw, dat door ons allen in stand moet worden gehouden. We
rekenen op een groot hart voor de Basiliek en danken u bij voorbaat!

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans kunt u overmaken op bankrekening-
nummer NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van ‘Liduina Basiliek te
Schiedam’ o.v.v. ‘Kerkbalans 2021' + postcode en huisnummer.

Graag verwijs ik u ook naar de drie bijeenkomsten rond Actie Kerkbalans
die georganiseerd zijn in het bisdom Rotterdam. Daarbij was op de
tweede bijeenkomst op 10 mei j.l. bisschop Van den Hende te gast. Hij
sprak over de middelen die nodig zijn voor de zending van de Kerk en
stelde concreet de vraag: ‘Hoe kunnen we de betrokkenheid op de Actie
Kerkbalans vergroten?’ De bijdrage van de bisschop kunt op onze website
www.liduinabasiliek.nl vinden onder het kopje ‘Actie Kerkbalans’.

Louis van Poppel, financieel beheerder Liduina Basiliek,
E-mail  louisvanpoppel@planet.nl   Telefoon 06 - 53 90 08 39.
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Rijwielspeciaalzaak

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

Schiedam

Blijft u graag op de hoogte van het

wel en wee van uw stad?

Ga dan regelmatig naar

www.schiedam24.nl

Altijd nieuws

IN MEMORIAM DICK BONTENBAL

Na een langdurige ernstige ziekte is zacht en
kalm overleden Dirk Adrianus Bontenbal. Hij laat
zijn moeder in groot verdriet achter, zijn moeder
waar hij zo goed voor zorgde. Niets was hem te
veel. Na het overlijden van zijn vader heeft hij die
taak, de zorg voor zijn moeder, op zich genomen.
Na zijn pensionering heeft hij zich ingezet als
vrijwilliger in de Liduina basiliek. 

Zo was  hij  jarenlang  beheerder  van  de  Wilgen-
burg, nadat zijn moeder die taak neerlegde. De Wilgenburg was onder
zijn leiding een gezellig onderkomen voor zangrepetities, klaverjassen op
woensdagmiddag, vergaderingen enz. In december de mooie kerstboom
met tientallen lichtjes. Als de klepel gedrukt moest worden was hij een
paar dagen op de pastorie te vinden om de bladen te kopiëren. Hij was lid
van de beheercommissie. Dick hield van gezelligheid, speelde trompet in
de Shell Harmonie, voer met zijn boot door de Nederlandse wateren.

Wij wensen zijn moeder Sjaan veel sterkte om dit grote verlies te dragen.
Dick bedankt voor wie je was, rust zacht.

Namens de beheercommissie Liduinabasiliek,
Thea Bakker-Janse, coördinator. 
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LITURGISCHE KALENDER

6 juni
HOOGFEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN
BLOED VAN CHRISTUS (SACRAMENTSDAG)
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

12.00 uur : Stille H. Mis.
15.00 uur : Eucharistieviering gebedskring ‘Mama di Rosario’.

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de
woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.” Daarna nam Hij de beker en na het spreken van
het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen:
“Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen.”  Marcus 14,  22-24.

11 juni
HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

vrijdag 19.00 uur : Eucharistieviering.

Toen de soldaten echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood
was, sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten
doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.
Die  het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet,
dat  hij  de  waarheid zegt,  opdat ook  gij zoudt geloven.  Joh. 19, 33-35.

13 juni
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

12.00 uur : Stille H. Mis.
16.00 uur : Liduinalof

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het rijk Gods als met een man die zijn
land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en
schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de
groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat,
slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.' Marcus 4, 26-29.

20 juni
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

12.00 uur : Stille H. Mis.

Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep.
Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en
zeiden Hem: 'Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?' Hij stond op, richtte zich met een
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dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: 'Zwijg stil!' De wind ging liggen en het
werd volmaakt stil.  Marcus 4, 37-39.

27 juni
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

12.00 uur : Stille H. Mis.

Er was een vrouw bij die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed;
zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en
haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te
vinden; integendeel het was nog erger met haar geworden.
Omdat zij over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte
naar voren en raakte zijn mantel aan.  Want ze zei bij zichzelf:
‘Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn.’
Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam
gewaar, dat ze van haar kwaal genezen was.  Marcus 5, 25-29.

4 juli
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

15.00 uur : Eucharistieviering gebedskring ‘Mama di Rosario’.

Toen het sabbat was begon Jezus te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders
vroegen verbaasd: 'Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem
geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de
timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?
En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En zij namen aanstoot aan Hem.  Marcus 6, 2-3.

11 juli
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf
hun de macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor
onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
'Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan.' Hij zei verder: 'Als
ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men
u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten
als een getuigenis tegen hen.'  Marcus 6, 7-11.

18 juli
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
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In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus en brachten Hem verslag uit over alles wat
zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee naar
een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.” Want wegens de talrijke gaande
en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Zij vertrokken dus in de boot
naar een eenzame plaats om alleen te zijn.  Marcus 6, 30-32.

25 juli
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te
hebben, liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten,
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd
waren zei Hij tot zijn leerlingen: “Haalt nu de overgebleven
brokken op om niets verloren te laten gaan.” Zij haalden ze op
en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met
brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren.
Johannes 6, 11-13.

1 augustus
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

15.00 uur : Eucharistieviering gebedskring ‘Mama di Rosario’.

Jezus nam het woord en zei: “Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het
voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers
heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”  Daarop zeiden zij tot Hem: “Welke werken
moeten wij voor God verrichten?” Jezus gaf hun ten antwoord: “Dit is het werk dat God
van u vraagt: te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.”  Johannes 6, 27-29.

8 augustus
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Maar Jezus sprak tot hen: “Niemand kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem
niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de
profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader
geluisterd heeft komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit
God is, heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig
leven.”  Johannes 6, 44-47.

15 augustus
HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.
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In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar
een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en
groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met
de heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' 
Lucas 1, 39-42.

22 augustus
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

Hij voegde er aan toe: 'Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het
hem niet door de Vader gegeven is.' Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen
zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 'Wilt ook gij
soms weggaan?' Simon Petrus antwoordde hem: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw
woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat gij de Heilige Gods
zijt.'  Johannes 6, 65-69.

29 augustus
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag   9.30 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Daarop riep Jezus het volk weer bij zich en sprak tot hen: “Luistert allen naar Mij en wilt
verstaan: niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt. Maar wat uit de
mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen
komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid,
bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen
komen uit het binnenste en bezoedelen de mens.”  Marcus 7, 14-15 ; 21-23.

5 september
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

15.00 uur : Eucharistieviering van de
gebedskring
‘Mama di Rosario’. 

Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij
deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de
kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte
zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten
hemel, zuchtte en sprak tot hem: 'Effeta' wat betekent: Ga
open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de band van zijn
tong  losgemaakt,  zodat  hij  normaal  sprak.   Marcus 7, 32-35.
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