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Vacare                                                                                                                                                                            

Pinksteren is gevierd. Voorlopig het laatste grote kerkelijke feest. Tegen het verschijnen van deze Nieuws-

brief zijn de eindexamens achter de rug, de uitslagen hopelijk bekend, zodat iedereen weet waar hij/zij aan 

toe is. Menigeen maakt zich op voor een kortere of langere vakantie. Even eruit. Dat is wat waar we van tijd 

tot tijd naar uitzien. Vacare is een Latijns woord dat vrij zijn betekent. Het is een oude monastieke term die 

het doel van het geestelijke leven aangeeft. Vacare Deo = vrij zijn voor God. Vacare sibi = vrij zijn voor 

jezelf. Vacare alteri = vrij zijn voor de ander. Die vrijheid is er niet zondermeer. Om die te bereiken zullen 

wij ons eerst vrij moeten maken van… Ja, waarvan eigenlijk? 

Na een mislukte aanslag op Hitler werd de Duitse 

theoloog Dietrich Bonhoeffer, predikant, lid van de 

Bekennende Kirche, verzetsstrijder tegen het nazisme 

opgepakt. In een prachtig gedicht beschrijft hij hoe hij 

zichzelf ervaart in de gevangenis in Berlijn. Wie ben 

ik, vraagt hij zich af. Ben ik wat de mensen van mij 

zeggen: zelfverzekerd en moedig? Of ben ik zoals ik 

mij zelf van binnen voel: angstig en verlangend naar 

vrijheid? Hij eindigt met de zin: wie ik ook ben, ik ben 

de uwe o God. In dit besef dat hij niet het eigendom is 

van andere mensen, en ook niet van zichzelf, maar dat 

hij behoort aan God, ligt de kiem van zijn vrijheid.  De 

vrijheid van de mens is ten diepste geworteld in het 

gegeven dat je toebehoort aan de Alomvattende, de 

Eeuwige. Zijn gedicht brengt mij bij een diepere bete-

kenis van vrijheid dan dat de term doorgaans in onze 

samenleving wordt gebruikt. Vrijheid van menings-

uiting. Vrijheid van godsdienst. Die termen beschrijven 

vrijheden, verworvenheden, die om bescherming (en 

beperking!) vragen. Hier gaat het om het besef dat de 

vrijheid van de mens ten diepste geworteld is in het 

toebehoren aan de Eeuwige. De cabaretier Herman 

Finkers eindigde zijn oudejaarsconference 2015 met 

een positieve boodschap over de kwetsbaarheid, 

zachtheid en schoonheid van de wereld. Om dat te 

verbeelden ging een danseres in de wijzers van een 

klok staan. Ze beeldde de tijd uit. Ze stapte uit de klok 

en liet de jas van de tijd op de grond vallen. Naakt en 

kwetsbaar stond ze daar. Uitgeklede, nieuwgeboren 

tijd. Finkers danste zo met de tijd en liet adembene-

mend zien wat waardevol is in onze tijd: kwetsbaar-

heid, zachtheid en schoonheid. Ik wens u een mooie 

zomer, een goede tijd toe. Pastor Ruud Bosma – Leiden                                                                                                                                       

VIERINGEN 
Zondag  19 juni 

10.30    Eucharistieviering 

            5
e
 zondag na Pinksteren (7in de reeks)  

Zondag  26 juni  

10.30   Eucharistieviering 

            Geboorte van de H. Johannes de Doper 

Zondag 3 juli 

10.30    Eucharistieviering     

             7
e
 zondag na Pinksteren(9 in de reeks)  

Zondag 10 juli 

10.30    Eucharistieviering 

             8
e
 zondag na Pinksteren(10 in de reeks) 

Zondag 17 juli 

10.30     Eucharistieviering 

             Verjaardag van kerkwijding 

Zondag  24 juli 

10.30     Eucharistieviering 

              H. Maria Magdalena, apostelgelijke 

Zondag 31 juli 

10.30     Eucharistieviering 

              11e zondag na Pinksteren(13 in de reeks) 
“Kunst is altijd van overal!”  

Op 16 juni om 16.00 uur wordt  de 

expositie“Kunst is altijd van overal!” in het 

inloophuis De Wissel  geopend. Deze expositie 

wordt georganiseerd door de Manifestgroep 

Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen, samen met 

VluchtelingenWerk Schiedam en het Inloophuis 

De Wissel. 
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VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Secretariaat 

 

Op 30 april 2016 liep  de ambtstermijn als kerkmeester 

af van Jan van der Meer. Hij stelde zich niet beschik-

baar voor een tweede termijn. Hij heeft heel veel werk 

verricht in de parochie Schiedam. We zijn hem daar 

zeer erkentelijk voor. Heel veel dank voor je inzet! 

Voorlopig wordt vanaf 1 mei jl. het secretariaat overge-

nomen door Andries Stam totdat we een andere secre-

taris hebben gevonden. 

 

Gemeentevergadering 

 

Op 19 juni a.s. is de jaarlijkse gemeentevergadering. 

Deze begint om 12.15. Deze is wat laat in juni van-

wege de ziekte van pastoor Leen Wijker. Allen bent u 

van harte uitgenodigd voor deze vergadering. 

 

WEL EN WEE 

 

In plaats van op bezoek in het ziekenhuis, patiënt in 

het ziekenhuis 

Het was voor mij een heftige periode nadat ik 23 

februari onverwacht en met spoed werd opgenomen in 

het ziekenhuis. Ik heb veel onderzoeken en twee 

cardioversies ondergaan.  Uit het onderzoek is 

gekomen dat mijn hart door hartritmestoornis in slechte 

conditie is. De pompkracht van mijn hart  is 23%  i.p.v.  

60/70 % wat normaal zou zijn. Ik krijg hiervoor 

medicatie. Er is een behandelingsplan opgesteld. Ik  

moet 10 weken lang tweemaal per week meedoen aan 

cardiotherapie. Deze therapie is op 10 mei jl. 

begonnen. Tevens moet ik een aantal voorlichtings-

bijeenkomsten bijwonen o.a. ‘Hart- en vaatzieken en 

voeding’ , ‘Omgaan met stress’ en er zullen nog een 

aantal volgen. Aan het eind van de cardiotherapie moet 

ik een fietstest ondergaan om te weten wat de 

cardiotherapie met mijn conditie heeft gedaan. Ook  sta 

ik op de wachtlijst voor een hartecho. De cardioloog 

kan dan zien of de conditie van mijn hart is verbeterd.  

Op langere  termijn zal ik een operatie moeten onder- 

 

gaan. Door deze hartproblemen ben ik een tijd uit de 

running geweest. Op 4 april heb ik langzaamaan mijn 

werkzaamheden weer opgepakt.  Een ding is wel 

duidelijk dat ik  mijn levenswijze moet aanpassen en 

mijn werkzaamheden moet doseren. Stress is voor mij 

funest. Mijn levenswijze veranderen zal niet makkelijk 

zijn maar als het moet dan ga ik daarvoor! Ik vind het 

leven namelijk heel erg mooi. 

Ik ben diep onder de indruk  van het medeleven tijdens 

mijn ziekte van zoveel mensen uit het hele land. Ik heb 

enorm veel kaarten, sms-jes, mailtjes, bloemen, fruit  

en andere mooie en lekkere dingen mogen ontvangen.  

Ik ben u daar heel erg dankbaar voor.  Uw medeleven, 

uw gebed, uw bezorgdheid en uw liefde heeft mij 

kracht gegeven en aangemoedigd.  Dank ook aan mijn 

collega’s, die veel hebben opgevangen.  Dank aan het 

kerkbestuur  en de parochie, die allerlei werkzaam-

heden hebben opgevangen.  

 

Pastoor Leen Wijker 

 

Hemelvaartsdag  in Delft. 

 

Het was al eerder meegedeeld dat de viering op 

Hemelvaartmorgen  zal plaatsvinden in de parochie-

kerk van de H.H. Maria en Ursula aan het Bagijnhof in 

Delft. Het wordt een gezamenlijke eucharistieviering 

van de parochies Den Haag, Delft en Schiedam. Dit 

i.v.m. het herstel van Pastoor Leen Wijker die nu 

samen met pastoor Robin Voorn zal voorgaan in de 

viering. 

We besluiten de auto te parkeren langs de snelweg en 

met de vouwfietsen naar de kerk te gaan. Net op tijd 

komen we bij de kerk aan en ontmoeten Sophia en haar 

vriend. We komen de kerk binnen en tot onze 

verrassing komen we naast Gert en Thea te zitten. Het 

is een mooie en goede viering in de prachtige 

schuilkerk. Na de dienst koffie met iets lekkers, veel 

drukte in de gemeentekamer. 

Zo’n gezamenlijke dienst is zeker voor herhaling 

vatbaar. 

 

Kees en Marja Zoutendijk 
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