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Een nieuw begin 

 

In de maanden december en januari kan de focus erg liggen op het nieuwe begin. Met de Eerste zondag van Advent 

begint het nieuwe kerkelijke jaar. Kerst benadrukt ieder jaar de geboorte van Christus als nieuw begin: een nieuw 

begin van Jezus, een nieuw begin in de geschiedenis van God en mensen. Op 1 januari begint een nieuw jaar dat met 

frisse moed - en misschien een stapel nieuwe "goede" voornemens - kan worden ingestapt. Het kan niet op. Maar 

waarom wordt dat nieuwe begin zo erg benadrukt? Is het nodig? Hebben wij het nodig? Het risico van al te sterk 

focussen op het nieuwe is dat het oude uit het oog wordt verloren. Alsof het niet meer telt. Maar iets nieuws begint 

nooit zomaar. De schone lei is altijd door iemand gemaakt. En een sprong in het diepe begint ook altijd vanuit de 

afzet die nog geschiede op bekend terrein. 

 Soms kan het focussen op het nieuwe een uitvlucht 

zijn, die het mogelijk maakt om niet meer te denken 

aan het oude. Als het oude misschien teleurstellend 

was, biedt het nieuwe vast verbetering. Het nieuwe is 

sowieso nog onbekend dus het is veilig om er veel van 

te verwachten en er de meeste ideale vormen voor te 

fantaseren. Morgen wordt het beter! 

 

Iedereen weet natuurlijk wel dat het zo niet werkt. 

Jaarwisseling zijn niet voor niets ook momenten om 

terug te kijken. Het is ook heilzaam om stil te staan bij 

wat is geweest. Deze keer zou ik vooral ook eens de 

aandacht willen vestigen op dat wat goed was en op 

wat goed gaat. Die momenten, die gebeurtenissen, die 

ontmoetingen bieden namelijk troost en geven houvast. 

Het zijn fundamenten om op verder te bouwen als de 

nieuwe tijd begint. Je kunt jezelf deprimeren met wat 

niet liep en hopen dat het nieuwe jaar nieuwe kansen 

biedt. Je kunt jezelf ook opfleuren met schoonheid uit 

het verleden en die tot uitgangspunt maken van de weg 

voor het nieuwe jaar. Ik voeg daar ter afronding graag 

woorden van Dietrich Bonhoeffer aan toe: 

 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Alvast gezegende feestdagen! 

 

Helen Gaasbeek,  

regiopastoor van Zuid-Holland en pastoor van Leiden 

VIERINGEN 
Zondag  27 november  

10.30   Eucharistieviering 

            Eerste zondag van de advent 

Zondag  4 december 

10.30    Eucharistieviering     

             Tweede zondag van de advent  

Zondag 11 december 

10.30    Eucharistieviering 

             Derde zondag van de advent 

Zondag 18 december 

10.30     Eucharistieviering 

             Vierde zondag van de advent 

Zaterdag 24 december 

21.00    Samenzang aansluitend eucharistieviering 

              Kerstnacht 

Zondag  25 december 

10.30     Eucharistieviering 

              Eerste Kerstdag  

Zondag 1 januari 

             geen viering 

Zondag 8 januari 

10.30     Eucharistieviering 

              Epifanie 

Zondag 15 januari 

10.30     Eucharistieviering 

              2e zondag na Epifanie        
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BIJ DE VIERINGEN 

 

Kerstnacht 

De kerstnacht begint om 21.00 uur met samenzang en 

aansluitend 21.15 begint de feestelijke eucharistie-

viering. In deze viering zal de Oostercantorij o.l.v. 

Andries Stam  haar medewerking verlenen. Mocht het 

vervoer een probleem zijn dan kunt u zich wenden tot 

Kees Zoutendijk. Hij kan zorgen dat u met de auto 

wordt opgehaald. 

 

Nieuwjaar 

Op zondag 1 januari 2017 zal er geen viering zijn. 

 

Nieuwjaarsontmoeting bisdom Utrecht  

Op 8 januari 2017 om 16.00 uur worden de Nieuwjaar-

vespers gezongen in de kathedraal van Utrecht. 

Aansluitend is  de Nieuwjaarsontmoeting van het bis-

dom Utrecht. U bent hier allen van harte voor uitge-

nodigd! 

 

Driekoningenmaaltijd 

Op zondag 22 januari  is de traditionele Driekoningen-

maaltijd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

UITNODIGING  EERSTE KERSTDAG 

Kerstfeest is het indrukwekkende feest waar de Zoon 

van God onder ons komt wonen. Een feest dat we in de 

kerk uitbundig vieren. Ook wordt dit feest op allerlei 

manieren  uitbundig thuis gevierd met gezin en familie.  

Er zijn ook mensen in de parochie, die door omstandig-

heden met Kerst alleen thuis zijn. Zij worden van harte 

uitgenodigd door de pastoor  in de pastorie in Den 

Haag voor een glaasje, een hapje en een lunch. Dit  

samenzijn  begint rond 12.30 uur en zal om 16.30 uur 

worden afgerond. Mocht u willen deelnemen, dan kunt 

zich tot uiterlijk 18 december bij de pastoor aanmelden. 

 

ACTIVITEITEN 

 

Cecilia-avond 

Samen bekende en minder bekend liederen zingen. 

Op dinsdag 22 november a.s. vanaf 19.30 uur bent u   

van harte welkom op de jaarlijkse St. Cecilia-avond in 

de Oud-katholieke parochie Schiedam! Een gezellige 

en ontspannen avond bekende en minder bekende 

liederen zingen met koffie, thee, drankje en hapje. 

Mocht u willen komen, dan wordt u verzocht om u van 

tevoren aan te melden bij Andries Stam. 

 

BEZINNING IN CHEVETOGNE 

Op vrijdag  5 mei 2017 tot maandagmiddag 8 mei 2017  

is er een bezinningweekend   gepland naar  het bene-

dictijns klooster “Monastere de l’Exaltation de la 

Sainte Croix” in Chevetogne. Dit klooster is in de 

twintiger jaren opgericht om de Oosters-orthodoxe en 

de Rooms- katholieke kerken dichter  bij elkaar te 

brengen. Het bijzondere van dit klooster is dat er niet 

alleen een Latijnse (westerse) ritus wordt gevolgd maar 

ook een Byzantijnse (oosterse). Om deel  te kunnen  

nemen aan het chevetogne-weekend moet  u zich 

redelijk kunnen verplaatsen  en trappen kunnen lopen. 

De kosten van het weekend zullen  € 200  bedragen  

inclusief reiskosten. De voorbereidingsavonden zijn op  

25 april en  2 mei 2017 om 19.30 uur in de tuinkamer 

van de pastorie in Den Haag. Maximale deelname (Den 

Haag/ Schiedam) is  8  personen. Mochten er meer aan-

meldingen zijn wordt u op de reservelijst geplaatst. 

Parochianen, die voor de eerste keer meegaan, krijgen 

voorrang. Uiterlijke opgave voor dit weekend is  31 

maart 2017  bij pastoor Leen Wijker.  

 

 

Op 7 november jl. cursus "Spiritualiteit" afgerond . 

Spiritualiteit kan vertaald worden als "geleefd geloof". 

Hoe geven mensen uiting aan hun geloof? Hiervoor 

blijken verschillende "talen" te bestaan. Je kunt God 

ervaren in de taal van de natuur of van het denken, van 

de zintuigen of van de idealen, om er een paar te 

noemen. Iedereen heeft zijn eigen invalshoek(en). Die 

te vinden, hoe daarmee om te gaan en mogelijk het 

geloof te verdiepen, was de kern van de cursus. Dat 

was verhelderend,maar ook confronterend. Pastoor 

Leen betoonde zich een gespreksleider die ieder in zijn 

waarde laat en positief op iemands reactie ingaat, 

zichzelf niet sparend. 

Thea Kieckens-Bronder 
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