
‘Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Lucas 2, 49.

Feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef. 26 december.
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LAATSTE KOEPEL

De Koepel die u nu in handen heeft, is de allerlaatste. Het parochie-
bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2022 alle deelgemeenschappen
van parochie de Goede Herder geen eigen informatieblad meer uitgeven.
Na de Klepel, de Gorzenklok en Kerkpleinnieuws, valt nu dus ook het
doek voor de Koepel. 

In het parochieblad Kerk aan de Waterweg zullen de afzonderlijke deel-
gemeenschappen de gelegenheid krijgen om hun plaatselijke informatie
in te brengen. Hoe dit uiteindelijk vorm gaat krijgen, is nog in overleg. De
wekelijkse nieuwsbrieven blijven nog wel bestaan.

Wilt u meer weten van het werk van de redactie van Kerk aan de
Waterweg, of wilt u deel uit gaan maken van het redactie-team, neemt u
dan contact op met Marianne Soors, via  e-mail m.j.p.soors@planet.nl  of
door te bellen naar 06 - 54 79 70 22.

De redactie.

FAMILIEBERICHTEN

GOD HEEFT EEN DOOPVERBOND GESLOTEN MET:

Collin Broekman   5   september Olivia Gulik 17   oktober
Franek Glogowski   5   september Franek Skuza 17   oktober
Tomas Litaszewski 17   oktober Alex Kwapis 17   oktober
Oliwia Wardziak Zatorska 17   oktober Sara Lorenc 17   oktober
Mia Królikowska 17   oktober Emma Hasiak 24  oktober
Antoni Abram 17   oktober Maria Nguyen 24  oktober

Op 7 NOVEMBER 2021 HEBBEN VOOR DE EERSTE KEER DE H.
COMMUNIE ONTVANGEN:

Bing Budi Gan Olaf Gibas Giobanni Gomes
Gabriel Soldan Ugnius Ragelskis Thijs op ‘t Root
Celcilia Verbeek Sue Derrijs Nikolay Hoffman
Lena Pinho Elsbeth Stol Dani Liekendiek
Jarie Liekendiek Siem Kleijwegt Stijn van Winden
Maya Wisniewska Agnieszka Bokota

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

Yvonne Walbeek
Ivonne Schrijver-Vacquier Droop
Nico Bakker

VRIJWILLIGERS KINDERWOORDDIENST GEZOCHT

Een traditie in de Liduina Basiliek is het regelmatig organiseren van
Kinderwoorddiensten. In een moeilijke periode van een gesloten en
beperkt geopende kerk konden ook de Kinderwoorddiensten niet
doorgaan. Graag willen we hier weer mee verder gaan. Na het
terugtrekken van een belangrijke vrijwilliger zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die willen meehelpen.
 
Tijdens de Kinderwoorddienst lezen we met de kinderen het Evangelie
van die zondag, bespreken we het thema met ze en kijken we hoe zij dit in
hun leven kunnen herkennen en toepassen. Daarna is er altijd ruimte
voor een toepasselijke knutsel, puzzel of een spelletje. De kleinste
kinderen kunnen aansluiten bij de crèche. Met de kinderwoorddiensten
zijn we altijd met twee begeleiders waarvan één iemand telkens de
voorbereiding doet. Je staat er nooit alleen voor.

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, stuur een e-mail naar
michielrutten90@gmail.com  of spreek mij gerust aan rond één van de
zondagsvieringen.

Met vriendelijke groet, Michiel Rutten.
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VIER KERSTMIS

VierKerstmis.nl ook dit jaar online: kijk waar
en wanneer u in onze  parochie Kerstmis kunt
vieren. Op vrijdag 26 november, net voor het
begin van de Advent, gaat de website
VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de
Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen
op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de
eigen plaatselijke Kerk. In onze parochie De
Goede Herder staat vanaf 26 november het
vieringenrooster voor december online. Daar
kunt u ook zien welke kerstvieringen wij
organiseren onder het motto ‘Vier Kerstmis!’.
 
Genieten van prachtige kerstmuziek met het
kerkkoor, samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de
boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld
verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke dagen het
sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog veel meer.

Hopelijk minder maatregelen
In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het
gebied van corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de
bisschoppen dat de kerken weer veel mensen mogen verwelkomen in de
kerstvieringen. Die hoop hebben wij ook. Wij zien u graag bij onze
kerstvieringen. Omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in
verband met corona, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke
vieringen u terecht kan.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website VierKerstmis.nl. Deze
biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en
informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor
kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link
naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met
de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie vanaf 26 november op de website
Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook
samen in de kerk!
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WAT BETEKENT HET ALS JE ‘AMEN’ ZEGT

Elk christelijk gebed eindigt met een woord uit het Hebreeuws: Amen.
Wat betekent het eigenlijk en hoe leeft dat woord verder in het
Nederlands? Het woord ‘amen komt uit het Hebreeuws en betekent:
‘Zeker, het is zo’ of ‘het zij zo’. Christenen sluiten elk gebed af met dit
woord, waarmee je het geloof uitdrukt dat je al verkregen hebt wat je
vraagt in je gebed. Zoals Jezus zelf opdraagt in het evangelie: Alles
waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je
zult het krijgen. (Marcus 11, 24)

Het woord heeft zoveel belang voor christenen, dat het een vast
onderdeel is van elke doxologie (liturgische formule ter afsluiting van een
gebed). Voorbeeld: ‘tot in de eeuwen der eeuwen, amen.’ Of: ‘door
Christus onze Heer, amen.’ Ook in het jodendom en in de islam kun je
het horen op het einde van een gebed of zegening bij wijze van
bekrachtiging. Daar wordt het uitgesproken als amien.

In de Bijbel vind je het woord in 52 verzen terug. Een aantal keer komt
het dubbel voor, om extra te bekrachtigen, zoals in Psalm 89: Geprezen
zij de Heer in eeuwigheid. Amen, amen. Het betuigen van instemming
komt als betekenis sterk tot uiting in de tweede brief aan de Korintiërs:
In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door
hem dat we amen zeggen, tot Gods eer (hoofdstuk 1, vers 20). In het
Nederlands leeft het woord onder meer door in het werkwoord beamen
en de uitdrukking ‘Amen en uit’.
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GIFT MARIABEELDJE UIT BRAZILIË

Op vrijdag 22 oktober waren wij gastvrouw/-
heer in de Basiliek. Het weer was zeer
onstuimig, maar ondanks dat, waren er toch
bezoekers. Ook een vrouw uit Brazilië. Zij
woont nu bij haar zoon in Delft. Zij had in
Brazilië verhalen gehoord over Liduina.
Daarom was zij afgereisd naar Schiedam, om
daar haar en onze kerk te bezoeken. Zij gaf ons
- de kerk - een klein beeldje van Maria, N.S.
Aparecida (patrones van Brazilië), opdat er
ook in onze kerk een beeldje staat uit Brazilië.
Er staat in Brazilië al een beeldje van Liduina.

Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van
Aparecida in Brazilië is een van de grootste
Maria-oorden ter wereld. Onze Lieve Vrouw
van   Aparecida   is   de  patrones   van  Brazilië.
Deze titel van Maria, de Moeder Gods, werd toegekend aan een
mirakelbeeld dat in 1717 werd opgevist in de Paraíba bij het plaatsje
Guaratinguetá (provincie Sao Paulo). Het donkerkleurig beeldje
(ongeveer 40 cm hoog) wordt vereerd in het nationaal heiligdom in
Aparecida. Dit naar het beeld vernoemde stadje, gelegen tussen Sao
Paulo (166 km) en Rio de Janeiro (266 km), telt meer dan 35.000
inwoners. In Brazilië zijn meerdere plaatsen die Aparecida heten. Zij
kregen die naam uit eerbied voor Maria, de Koningin van Brazilië. Meer
info vindt u op:   www. kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aparecida

Dit was een mooie en prettige ontmoeting met een bezoekster. Er zal een
goede plek gezocht worden voor dit beeldje.

Wim Engelen, pastoraatsgroep Schiedam.

BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE 2021

Tijdens de adventsperiode - de periode van vier weken voorafgaand aan
Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop
op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat
iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een
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waardig leven kunnen leiden.
Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Daarom vertellen we verhalen
van mensen die met hun
toewijding en hun liefde een
verschil maken.

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten
opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep
te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit
jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode
daarna:

• Een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe
• Zorg tijdens de zwangerschap in de Gazastrook
• Extra zorg voor kinderen in El Salvador
• Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

Meer informatie over de Adventsactie en deze projecten vindt u op
https://www.vastenactie.nl/adventsactie

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U
kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie.
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TERUGBLIK AVOND SCHULDHULPMAATJE

Op 11 oktober 2021 was er een informatie-
avond over schuldhulpmaatjes. Deze avond
waarin verhalen van hoop en perspectief
klonken was vooral georganiseerd voor
mensen die anderen willen helpen om uit
hun schulden te komen.

Schuldhulpmaatje is een landelijke stichting, voortgekomen uit de
kerken. Het doel is om mensen in de schulden te helpen door middel van
‘maatjes’. Het ‘maatje’ ondersteunt en leert iemand hoe hij/zij in de
toekomst weer zelf de regie over zijn financële huishouding kan nemen.
En dat betekent dat je soms op je handen moet blijven zitten.

In Schiedam is er nog geen afdeling van Schuldhulpmaatje. Terwijl hier
zeer veel mensen wonen met schulden. Wel zijn er afdelingen in
Vlaardingen en Maassluis. Het doel van de avond was dan ook om de
Schiedamse afdeling bekendheid te geven en om ‘maatjes’ en andere
ondersteuners te vinden.

De avond vond plaats in de Wilgenburg. De mensen die betrokken waren
bij de oprichting van deze afdeling waren aanwezig. En ook een aantal
mensen, die graag wilden weten wat dit allemaal inhoudt en eventueel
‘maatje’ wilden worden. Een woordvoerder van het landelijk servicepunt
legde uit hoe Schuldhulpmaatje werkt en wat er verwacht werd van de
‘maatjes. Niet alleen heeft de nieuwe afdeling behoefte aan ‘maatjes’
maar ook aan meer bestuursleden.

Een ‘maatje’ wordt niet gelijk in het diepe gegooid. Eerst is er een
kennismaking met de coördinator en krijg je een samenvatting van wat
het werk precies inhoudt. En daarna kan je aangeven of je ‘maatje’ wil
worden. Als je hebt aangegeven ‘maatje’ te willen worden krijg je een
driedaagse cursus, meestal op zaterdag. ‘Maatjes’ hoeven niet kerkelijk
gebonden te zijn. Dat geldt ook voor degenen die hulp vragen.

De eerste stappen voor de nieuwe afdeling zijn gezet. Voor verdere
informatie en/of vragen:  www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/schiedam  of
VoorElkaarSchiedam@gmail.com

Wim Engelen, pastoraatsgroep Schiedam.
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KERSTCONCERT VRIJDAGOCHTEND 17 DECEMBER

Vrijdagochtend 17 december is er in de Liduina Basiliek een kerstconcert
door het Gewestelijk Senioren Orkest. Met sommige musici is het net als
goede wijn: met de jaren worden zij steeds beter. En dat is met deze
mensen zeker het geval. Het is een inloopconcert dat begint om 12.00 uur
en duurt tot 14.00 uur. U kunt dat dus mooi combineren met een bezoek
aan onze gezellige weekmarkt en tussendoor even binnenlopen om te
genieten van de mooie muziek. De toegang is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Tot ziens op 17 december.

Hans den Houting.

ASWOENSDAG EN VEERTIGDAGENTIJD

Hoewel het nog Kerstmis moet worden, willen we u toch alvast wijzen op

Aswoensdag en de Veertigdagentijd. Zie de liturgische kalender achterin.

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag met het opleggen van het

askruisje in de eucharistie-vieringen van 8.30 en 19.00 uur. Aswoensdag

(en Goede Vrijdag) is voor ons een vasten- en onthoudingsdag. De

Kruisweg bidden we op de vrijdagavonden om 19.00 uur.

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. We laten u te zijner tijd

via de Nieuwsbrief nog weten wanneer u de takjes in kunt leveren.
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LITURGISCHE KALENDER

28 november
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag  18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag  10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

   Er is kinderwoorddienst.

‘Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met
macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te
voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want
uw verlossing komt nabij.’  Lucas 21, 27-28.

5 december
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

15.00 uur : Eucharistieviering gebedskring ‘Mama di Rosario’.

Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharías, die in de woestijn
verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te
preken tot vergeving van zonden.  Lucas 3, 2-3.

8 december
HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE
MAAGD MARIA
woensdag 19.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor

In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio.

12 december
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT: ZONDAG ‘GAUDETE’
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio. Er is

kinderwoorddienst.

Johannes gaf aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand die
sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u
dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer
grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij
verbranden in onblusbaar vuur.”  Lucas 3, 16-17.

13 december
maandag 19.00 uur : Boeteviering i.v.m. Kerst. Aansluitend is er

gelegenheid tot persoonlijke biecht.
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19 december
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda. 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. Waaraan heb ik het te danken dat
de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de
klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van
vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar
vanwege de Heer gezegd is.”  Lucas 1, 39-45.

24 december
VOORAVOND VAN KERSTMIS

vrijdag 18.30 uur :  Kerst-gezinsviering. Dit is GEEN eucharistieviering.
20.30 uur : Eucharistieviering met zang.
24.00 uur : Nachtmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei en

het dameskoor Jubilatio.

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen
Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich
te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van
David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David,
Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die
zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem
neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.  Lucas 2, 1-7.

25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS: GEBOORTE VAN DE HEER

zaterdag 10.00 uur : Eucharistieviering.

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem 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.  Lucas 2, 16-20.
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26 december
FEEST VAN DE H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Pas na drie dagen vonden de ouders van Jezus Hem in de
tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij
luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem
hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn
antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten
stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind,
waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk toch eens met
wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht'. Maar
Hij antwoordde: 'Wat hebt gij toch naar Mij gezocht? Wist
ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?'
Lucas 2, 46-49.

31 december
OUDEJAARSDAG
vrijdag 18.00 uur : Lof met Te Deum, ter afsluiting van het jaar.

1 januari
NIEUWJAARSDAG
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD
zaterdag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

2 januari
OPENBARING DES HEREN: DRIEKONINGEN
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Op het zien van de ster werden de herders 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, 10-12.

9 januari
FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiede het dat de
hemel openging, en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over hem
neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in u
heb ik mijn behagen gesteld.'  Lucas 3, 21-22.
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16 januari
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn
veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan
kwam, maar de bedienden die het water geschept
hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei
hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en
wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de
mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de
tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn
leerlingen  geloofden  in  Hem.  Johannes 2, 9-11.

23 januari
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel
de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen.    Lucas
1, 14-15.

30 januari
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren, woedend. Ze sprongen
overeind, joegen Jezus de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg
waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging
midden tussen hen door en vertrok.  Lucas 4, 28-30.

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

woensdag 19.00 uur : Eucharistieviering met kaarsenwijding en m.m.v.
het dameskoor Jubilatio. Aansluitend wordt de
Blasiuszegen gegeven.

Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd
moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om hem 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.
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6 februari
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het heren-

koor  In Honorem Dei.

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van
Gennésaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het
woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever
van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun
netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg
hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de
boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.  Lucas 5, 1-3.

13 februari
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het dameskoor Jubilatio.

Jezus sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: 'Zalig gij die arm zijt, want
aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon
de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving
bannen als iets verfoeilijks.  Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is
uw loon in de hemel.  Lucas 6, 20-23.

20 februari
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet
geoordeeld worden; veroordeelt niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en
ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte,
geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt,
zal men ook voor u gebruiken.  Lucas 6, 36-38.

27 februari
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. de Cantorij.

Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar
een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte; want zijn mond spreekt waar zijn hart
van overloopt.  Lucas 6, 45.
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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

2 maart
ASWOENSDAG: VASTEN- EN ONTHOUDINGSDAG

  8.30 uur : Eucharistieviering en oplegging askruisje.
10.00 uur : Eucharistieviering  met zang en oplegging askruisje.

Als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat
gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het
verborgene ziet, zal het u vergelden.  Matteus 6, 17-18.

6 maart
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor

In Honorem Dei.

Vervuld van de heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan. Hij 
werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen 
verbleef  en door de duivel op de proef werd gesteld.  Lucas 4, 1-2.

13 maart
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
zaterdag 18.00 uur : Eucharistieviering.
zondag 10.00 uur : Hoogmis m.m.v. het herenkoor In Honorem Dei.

Terwijl Petrus zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen
omhulde, werden zij door vrees bewogen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: "Dit is
mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem." Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij
dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat
zij gezien hadden.  Lucas 9, 34-36.
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UITGAVE
Geloofsgemeenschap De Goede Herder
Schiedam,  deelgemeenschap van  R.K.
parochie De Goede Herder.  Basiliek van
de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
Singel 104, 3112 GS   Schiedam.
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.  :  RK PAR DE GOEDE HERDER

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


