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Na ruim veertig jaar is in het najaar 2014 het laatste nummer van ‘De Brug’ verschenen. De giften voor 

het parochieblad  van Schiedam en Rotterdam werden steeds minder zodat een nieuw uitgave niet meer 

betaald kon worden. Er is onderzocht of we in de regio (Schiedam, Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden) 

een gezamenlijk parochieblad konden laten uitkomen. Daar was in een aantal kerkbesturen geen voldoende 

draagvlak voor. Dus we moesten op zoek naar een andere mogelijkheid. Nu laten we  eenmaal in de zes 

weken een Nieuwsbrief uitkomen. Hierin staat beknopte informatie over het reilen en zeilen van onze 

parochie. 

GEBED VAN SINT FRANCISCUS 

 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  

Waar haat het hart verscheurt,  

laat mij liefde brengen.  

Waar wordt beschuldigd, 

laat mij vergeving schenken.  

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  

laat mij eenheid stichten.  

Waar twijfel knaagt,  

laat me geloof brengen.  

Waar dwaling heerst,  

laat me waarheid uitdragen.  

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  

laat hoop doen herleven.  

Waar droefenis neerslachtig maakt,  

laat me vreugde brengen.  

Waar duisternis het zicht beneemt,  

laat me licht ontsteken.  

 

Maak dat wij niet zozeer zoeken  

om getroost te worden,  

als wel om te troosten.  

Om begrepen te worden  

als wel om te begrijpen.  

Om bemind te worden  

als wel om te beminnen 

Want wij ontvangen door te geven.  

Wij vinden door onszelf te verliezen. 

 

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken  

en wij worden tot eeuwig leven geboren  

door te sterven. Amen. 
 

VIERINGEN 
 

Zondag 4 oktober  

10.30   Dienst van schrift en gebed 

            19
e
 zondag na Pinksteren(22 in de reeks) 

Zondag 11 oktober 

10.30    Eucharistieviering     

             20
e
 zondag na Pinksteren(23 in de reeks)  

Zondag 18 oktober 

10.30    Eucharistieviering 

             Heilige Lucas, evangelist 

Zondag 25 oktober 

10.30     Eucharistieviering 

             22
e
 zondag na Pinksteren(25 in de reeks) 

Zondag  1 november 

10.30     Eucharistieviering 

              Allerheiligen/Allerzielen 

 
BIJ DE VIERINGEN 

Op 1 november vieren we Allerheiligen en Aller-

zielen. De lezingen en gebeden zijn van Aller-

heiligen. Bij de voorbeden ligt het accent op 

Allerzielen. Er is dan gelegenheid om  een kaarsje 

aan te steken voor uw overleden dierbaren. 
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Pastoraat 

Can. pastoor drs. L.E. Wijker 

  070-3463912/06-13036272 

  pastoor@oudkatholiekschiedam.nl 

 

 

Secretariaat 

Dhr. Jan van der Meer 

  0174-620353 

  secretaris@oudkatholiekschiedam.nl 

 

Penningmeester 

Dhr. Andries Stam 

  010-4155041 

  penningmeester@oudkatholiekschiedam.nl 

Bankgegevens 

ING: NL12 INGB 0677 7482   13 

Rabobank: NL95 RABO 0154  3351   42 

 

WEL EN WEE 

 

Zieken 

Cora Stok heeft een aantal operaties ondergaan. De 

operaties heeft zij goed doorstaan al is zij daardoor wel 

verzwakt. Zij verbleef een tijd in een zorghotel. On-

langs is zij ontslagen en mocht zij tot haar vreugde 

weer naar huis.  Zij is zeer geïnteresseerd wat er in de 

parochie gebeurd, stelt weer kritische vragen en heeft 

haar humor weer terug. 

 

Marja Zoutendijk heeft in september haar laatste 

chemokuur ondergaan. De chemokuren, die zij heeft 

ondergaan, waren erg zwaar en hebben een enorme 

impact op haar lichamelijke conditie. Nu de 

chemokuur achter de rug is  hoopt zij  dat haar conditie 

weer gaat verbeteren. 

 

Zowel Cora als Marja wensen we heel veel sterkte toe 

en Gods liefdevolle nabijheid.  

 

Pastoor naar Rome voor huwelijksinzegening 

Ewout Kieckens, een oud-parochiaan van Schiedam, 

die al heel veel jaren in Rome woont en werkt, zien we  

af en toe in onze kerk in Schiedam. Het laatste jaar was  

hij met regelmaat in Nederland vanwege de gezond-

heidssituatie van zijn vader, die door een zware 

operatie,die hij had ondergaan, zo verzwakt was dat hij 

in februari dit jaar is overleden. Met regelmaat bezoekt 

hij nu zijn moeder. 

In mei ontving ik een email van hem en sprak hij 

nogmaals uit dat hij onder de indruk was van de 

uitvaart van zijn vader. Hij schreef dat de kerk met 

haar sacramenten de gelovige het gehele leven volgt. 

Hij kwam dan ook met het verzoek of de pastoor van 

Schiedam bereid was om op 10 oktober naar Rome te 

komen om zijn huwelijk met Michela in te zegenen. 

Vanwege deze bijzondere gebeurtenis heb ik mijn 

herfstvakantie hieraan vast geplakt. Ik ben afwezig van 

5 oktober tot en met 11 oktober. Voor dringende zaken 

kunt u zich, tijdens mijn afwezigheid, wenden tot het 

kerkbestuur. 

 

Pastoor Leen 

Inlooppastoraat 
 

Op vrijwel iedere donderdag is  de beneden-ruimte 

van de pastorie, Dam 30,  open  van 10.15 uur tot 

12.15 uur voor inlooppastoraat. Op onze parochie- 

website  vindt u hierover informatie. 

 

Activiteiten 

 

'Oud-katholiek worden en zijn'. 

 

In deze cursus wordt informatie gegeven over de 

Oud-Katholieke Kerk. Het betreft 4 bijeenkomsten 

met de onderwerpen: 

 

1 Terug naar de bronnen 

2 Ons persoonlijk geloof 

3 Meedoen in Gods verhaal 

4 Kerk in de wereld 

 

De data zijn: 15 en 29 oktober  5 en 12 november 

Aanvang: 19.30 

Locatie: Dam 30, Schiedam 

Opgave bij: pastoor@oudkatholiekschiedam.nl 

 

Aartsbisschop van Utrecht op werkbezoek 

 
Op maandag 16 november heeft de aartsbisschop 

het voornemen om een werkbezoek te brengen aan 

Schiedam. Dit bezoek houdt in dat de bisschop 

een gesprek zal hebben met de pastoor en het 

kerkbestuur over het beleid. Tevens zal de secre-

taris van het bisschoppelijk buro samen met de 

pastoor de registers en de inventarislijsten con-

troleren. ’s Avonds is er een extra gemeente-

vergadering, waar de bisschop zijn verslag zal 

doen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

Noteer alvast de datum! 

 

mailto:pastoor@oudkatholiekschiedam.nl
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