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November is een bijzondere maand. Veel gedenkdagen zoals Allerheiligen, Allerzielen, de feestdag van de 

Heilige Willibordus, apostel der Nederlanden en de Heilige Martinus, bisschop van Tours en patroon van 

ons bisdom. Als we deze bijzondere dagen gevierd hebben dan komt er een sobere tijd, de Adventstijd. We 

bereiden ons dan voor op het hoogfeest van de geboorte van onze Messias, Christus, onze Verlosser en 

Heiland. Een tijd van bezinning, inkeer en gebed.  In de adventsgebeden van de dag klinkt steeds de bede: 

‘Wek op uw kracht, Heer, en kom!’. Kortom, we verlangen naar het Licht der wereld, dat komende is. 

DREMPELGEBED ADVENT 

 

Kom tot ons, God 

naar U gaat ons verlangen uit. 

Wek op uw kracht 

en schep ons nieuwe adem! 

Kom tot ons God, 

wek op uw kracht. 

 

Kom tot ons, God, 

dat gij ons raakt 

met de hartslag van uw liefde 

en ons geneest 

met de gloed van uw genade. 

Kom tot ons God, 

wek op uw kracht. 

 

Dat Gij ons draagt 

op de vleugels van uw vrede 

en nog ons voorgaat 

met de vonken van uw licht. 

Kom tot ons God, 

wek op uw kracht. 

 

Dat Gij ons bouwt 

tot een hechte stad van recht 

waar wij dan wonen 

in de weelde van uw zegen. 

 
Uit: ‘Bij gelegenheid’ Sytze de Vries 

 

VIERINGEN 
 

Zondag  8 november 

10.30    Eucharistieviering 

            H. Willibrordus, apostel der Nederlanden  

Zondag 15 november  

10.30   Eucharistieviering 

            25
e
 zondag na Pinksteren(28 in de reeks) 

Zondag 22 november 

10.30    Eucharistieviering     

             Laatste zondag na Pinksteren  

Zondag 29 november 

10.30    Eucharistieviering 

             1
e
 zondag van de Advent 

Zondag 6 december 

10.30     Dienst van Schrift en Gebed 

             2
e
 zondag van de Advent 

Zondag  13 december 

10.30     Eucharistieviering 

              3
e
 zondag van de Advent 

Zondag 20 december 

10.30     Eucharistieviering 

              4e zondag van de Advent 

 
WIJDINGEN IN DE KATHEDRAAL 

De aartsbisschop van Utrecht heeft het voor-

nemen om op zaterdag 14 november a.s. in de 

kathedrale kerk van Ste. Gertrudis te Utrecht dia-

ken Frank Duivenvoorde (Culemborg) en diaken 

Louis Runhaar (Amersfoort) tot priester te wijden. 

De eucharistieviering begint om 15.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 
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WEL EN WEE 

 

Zieken 

Cora Stok is langzaam herstellende van haar operaties. 

Door de ingreep, die zij heeft ondergaan, is zij wel 

onzeker geworden en is zij meer aan huis gebonden. 

Zij doet haar uiterste best om weer om naar de kerk te 

komen. 

De chemokuren zijn bij Marja Zoutendijk achter de 

rug. De specialist kon haar het positieve nieuws 

melden dat  haar bloedwaarden goed waren. Ondanks 

dit goede nieuws  voelt zij  zich nog niet goed. Het 

vraagt nog heel veel tijd eer zij aangesterkt is.  

Wij wensen Cora en Marja heel veel sterkte toe!  

 

Huwelijksjubileum 

Karel en Sabine Geerlof - van de Zande zijn vijf jaar 

geleden in huwelijksbootje gestapt. Zij gedenken dit op 

8 november in een feestelijke viering. Het Christelijk 

Vocaal Ensemble, waarvan Sabine dirigent is, zal in 

deze viering de koorzang verzorgen. 

 

Van harte geluk gewenst en nog heel veel goede en 

gelukkige jaren! 

 

Huwelijksinzegening 

Op zaterdag 10 oktober jl.  is het huwelijk van Ewout 

en Michela ingezegend in de prachtige kerk van de 

Heilige Sylvester in Rome. Een volle kerk met familie 

en vrienden uit alle windstreken. De voertaal van de 

feestelijke viering was Italiaans maar de lezingen en 

voorbeden klonken ook in het Nederlands en Engels. 

Het openingslied  was het bekende  lied ’ Licht dat ons 

aanstoot in de morgen’.  Na de huwelijksinzegening 

zong een jonge zangeres op een ontroerende wijze het 

‘Ave Maria’. De preek ging in op de ‘camino matri-

mono’. Vlak voor de aanvang van de viering werd mij 

gevaagd of ik  voor de zegen iets wilde zeggen. Daar 

was ik niet op voorbereid maar de preek gaf mij een 

aanknopingspunt namelijk de camino. Ik zei dat , nu zij 

samen  op weg gaan mogen vertrouwen dat de ver-

rezen Heer met hen mee op weg gaat. 

 

Heel veel zegen op jullie levensweg ! 

ACTIVITEITEN 

 

Expositie 

Een aantal maanden zijn de schilderijen over het 

leven van de Heilige Liduina in onze kerk geëxpo-

seerd. Deze zijn geschilderd door Rudi Atman. Op 

22 november a.s. om 12.15  zal  hij kort iets 

vertellen hoe deze schilderijen tot stand zijn ge-

komen.  

 

Caeciliavond 

Op zondag 22 november vanaf 19.30 uur bent u 

wederom van harte welkom op de jaarlijkse 

Caecilia-avond in onze kerk! Een gezellige en 

ontspannen avond waar we bekende en minder 

bekende liederen zingen met koffie, thee, drankje 

en hapje. Denk niet: dit is alleen voor geoefende 

zangers. Integendeel: iedereen is van harte 

welkom! U kunt zich aanmelden bij de cantor-

organist, Andries Stam. 

 

KerstWandelTheater 2015 

Woensdag 16 december organiseert St. Meredia  

het KerstWandelTheater, dit jaar in het centrum. 

Dit is een wandelroute van ongeveer 2 kilometer 

voor jong en oud, langs scènes uit het kerstverhaal 

gekoppeld aan het levensverhaal van Liduina. De 

wandeling begint in de Lutherse kerk en eindigt in 

de St. Liduinabasiliek. Ook onze kerk in Schiedam 

doet hieraan mee. 

 

Gemeentevergaderingen 8 en 16 november 

Op zondag 8 november is er na de viering de 

jaarlijkse najaarsvergadering waarin de synode-

stukken ter sprake zullen komen. Tevens zal de 

voorlopige  cijfers van het jaar 2014 worden be-

sproken.  

Op maandag 16 november brengt de aartsbisschop 

van Utrecht een werkbezoek aan Schiedam.’s 

Avonds om 19.30 uur is er een gemeenteverga-

dering, waar de bisschop zijn verslag zal doen.  
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