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Het komend seizoen 2016/2017 hebben we als thema meegegeven ‘spiritualiteit’. Er worden allerlei 

activiteiten georganiseerd rond dit thema. Spiritualiteit gaat over zingeving aan het leven van elke dag. Ik 

vertaal het ook wel als geleefd geloof.  In spiritualiteit wordt zichtbaar hoe een christen uiting geeft aan zijn 

christelijk geloof. Als het goed is dringt het christelijk geloof  door in alle aspecten van ons leven. De heilige 

Theresia van Avila, een Spaanse religieuze uit het Karmelietessenklooster in Avila,  verwoordt het volgende 

over spiritualiteit: "Spiritualiteit vind je in de keuken tussen potten en pannen". Kortom, in de 

alledaagsheid van ons bestaan. Spiritualiteit heeft te maken met inspiratie, bronnen, leidsmannen en -

vrouwen, geschiedenis, cultuur, kunst, muziek, taal, poëzie en natuur. Iedere religieuze denominatie heeft 

een karakteristieke spiritualiteit. Zo richt de spiritualiteit in de Oud-Katholieke Kerk  zich op de ongedeelde 

kerk van de eerste eeuwen. Zij gaat altijd terug naar de 

oorspronkelijke bronnen: de bijbel ( in Nederland in 

1732 door van der Schuur vertaald), de eerste 

christelijke gemeenten, de kerkvaders en de oecu-

menische concilies. De kerkvader Augustinus en het 

Jansenisme hebben de Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland sterk beïnvloed. De eigen verantwoorde-

lijkheid, de autonomie van het geweten en de mondig-

heid  spelen een belangrijk rol in de spiritualiteit. 

Oprechtheid, zuiverheid en eenvoud zijn kenmerken 

van vroomheid. Bewust zijn van de menselijke 

beperkingen en dat we mogen vertrouwen op Gods 

genade en barmhartigheid. 

Voor de meeste Oud-katholieke gelovigen is de liturgie 

de belangrijkste inspiratiebron met name het wekelijks 

vieren van de eucharistie op de eerste dag van de week, 

de zondag. Dit komt heel sterk naar voren in de 

omvangrijke liturgische boeken. In de viering is de 

participatie van de gelovigen groot. Zij willen mee-

bidden, meezingen, meelezen, meevieren.  Het vieren 

van de liturgie is niet alleen maar een zaak van de 

priester maar van de gehele gemeenschap. Zij willen 

dat wat de voorganger uitspreekt positief beamen. De 

woordverkondiging wordt als een belangrijk onderdeel 

van de viering ervaren. Zij vinden het wezenlijk dat 

deze verstaanbaar is voor jong en oud en dat er een link 

wordt gelegd met de samenleving waarin wij leven. 

Ook wordt er in de kerkboeken aandacht gericht op het 

persoonlijke geloof thuis. Er is een lezingenrooster 

opgenomen voor iedere dag zodat thuis de huisliturgie 

gevierd kan worden. Geloven doen we namelijk niet 

alleen maar op zondag. Om bewust te worden wat onze  

persoonlijke accenten zijn in de spiritualiteit worden er 

verdiepingsbijeenkomsten in de parochie georgani-

seerd. We hopen in dit seizoen iets dieper in te kunnen 

gaan op verschillende vormen van spiritualiteit. Van 

harte wens ik u allen toe dat het komend seizoen ons 

allen veel spirit zal geven.    

 

Pastoor Leen Wijker 

 

VIERINGEN 
 

Zondag  9 oktober  

10.30   Eucharistieviering 

            21
e
 zondag na Pinksteren(23 in de reeks) 

Zondag 16 oktober 

10.30    Eucharistieviering     

             22
e
 zondag na Pinksteren(24 in de reeks)  

Zondag 23 oktober 

10.30    Eucharistieviering 

             23
e
 zondag na Pinksteren(25 in de reeks) 

Zondag 30 oktober 

10.30     Eucharistieviering 

             Allerheiligen/Allerzielen 

Zondag  6 november 

10.30     Eucharistieviering 

              H. Willibrordus, apostel der Nederlanden  

Zondag 13 november 

10.30     Eucharistieviering 

             26e zondag na Pinksteren(28 in de reeks)  
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BIJ DE VIERINGEN 

 

Allerheiligen/Allerzielen 

Op zondag 30 oktober vieren we Allerheiligen en 

Allerzielen. De lezingen en gebeden zijn van Allerhei-

ligen. Bij de voorbeden ligt het accent op Allerzielen. 

De pastoor noemt de overleden pastores vanaf 1940. 

Dat zijn  pastoor Bakker, pastoor Cor Tol, pastoor Cor 

van der Berg, pastoor  Fred Smit, pastoor Pim Eman, 

pastoor Pieter van Tilburg, pastoor Jan de Haan (en 

vanuit Rotterdam:) pastoor Xavier Gouard, pastoor 

Henk Raymaekers, pastoor George Blom. Hij steekt 

voor hen een kaarsje aan. Daarna is er gelegenheid 

voor alle aanwezigen om naar voren te komen  om een 

kaarsje aan te steken voor overleden dierbaren. 

 

VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Gemeentevergadering 

Op 23 oktober, na de eucharistieviering, is de jaarlijkse 

najaarsgemeentevergadering mits de synodeagenda 

beschikbaar is. Deze vergadering gaat in op wat er ter 

synode op 19 november aan de orde komt. U bent allen 

van harte uitgenodigd voor deze vergadering. 

 

Projectgroep 

In drie bijeenkomsten is er een constructief overleg 

geweest over de invulling van de 10 % project-

aanstelling van de pastoor. De  uitwerking van dit 

project wordt  in de laatste week van september naar de 

aartsbisschop van Utrecht en het Collegiaal Bestuur 

gestuurd. Dank aan degenen, die hieraan hebben mee-

gewerkt. 

 
Monumentendag 

Er zijn weer heel veel bezoekers geweest op zaterdag 

en zondag 10 en 11 september om ons kerkgebouw te 

bekijken. Leuke gesprekken en reacties. Vooral veel 

vragen over het  kunstproject van Jos Looise. Het was 

een geslaagd weekend dat werd afgerond met het 

zingen van de vespers van het feest van de geboorte 

van de Heilige Maagd Maria. In deze vespers werd de 

indrukwekkende hymne ‘Ave maris stella’ gezongen. 

  

Wees gegroet, o sterre 

licht op zee en stromen, 

gij laat ons van verre, 

in de haven komen. 

 

Breng uw Zoon de bede, 

dat Hij doden ’t leven, 

rustelozen vrede, 

blinden licht wil geven. 

 

Wees ook onze moeder, 

vrouwe uitverkoren; 

Jezus, onze Broeder, 

is uit u geboren. 

 

Maak ons leven heilig, 

dat wij vol vertrouwen, 

door zijn macht beveiligd, 

Christus eens aanschouwen. 

 

Laten wij vereren 

Hem die gij mocht dragen. 

Lof zij God de Here, 

nu en alle dagen. 

 Amen. 

 

Dank aan al de vrijwilligers uit onze parochie, die aan 

dit monumentenweekend hebben meegewerkt ! 

 

WEL EN WEE 

 

Gastlid in de parochie Schiedam 

Op zondag 11 september  mochten wij in onze parochie 

Nel van Ginkel als gastlid verwelkomen. Zij komt al 

jaren in  de parochie Schiedam. Op deze zondag heeft 

zij  een officiële stap gemaakt. We zijn heel blij dat zij 

onze parochie komt versterken. Van harte welkom! 

 

Zieken 

Bert Veen  heeft een jaar lang verkeerde medicijnen 

ingenomen en er zijn twee hechting uit zijn voet 

verwijderd. Hij heeft nu de goede medicijnen. 

Voorlopig kan hij hierdoor niet naar de vieringen 

komen. We wensen hem een voorspoedig herstel toe! 
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