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‘De Heer is verrezen. Hij is waarlijk opgestaan’. 
Wat Pasen betekent wordt in de paasnacht duidelijk gemaakt door de lezingen, de gebeden en de 

symboolhandelingen. Alle oerelementen zijn zichtbaar: vuur, het licht in de gestalte van de nieuwe 

Paaskaars, water en lucht (en ruach= adem, geest) die in het gebed om de geest over het water wordt 

geblazen. Elementen die noodzakelijk zijn om te kunnen leven en verwijzen naar het nieuwe leven.  De 

duisternis is overwonnen door het licht. De dood heeft plaatsgemaakt voor het leven. Het paasfeest is voor 

veel mensen heel moeilijk te begrijpen. In een cursus ‘Pasen voor dummies’ hebben we geprobeerd uit te 

leggen waar het met Pasen om gaat, o.a.  door te vertellen wat het Bijbelse verhaal en de theologie is en 

hoe  de verhalen en de theologie vorm krijgen in de liturgie. 

 

Als je zo’n cursus voorbereidt dan krijgen teksten,  

symboolhandelingen weer diepte en glans. Het is soms 

allemaal zo vanzelfsprekend geworden omdat je erin 

bent opgegroeid en daardoor de inhoudelijke betekenis 

van de riten  wat op de achtergrond zijn geraakt. Je 

merkt dan ook -  hoe oud je ook bent, hoe vaak je de 

paasnacht ook hebt meegemaakt - dat je altijd een 

leerling bent en blijft. Ieder keer is  die paasnacht een 

belevenis, een mysterie. Ieder jaar klinken  de 

woorden: ‘Waarom zoekt u de levende onder de 

doden.’ Veel belangrijker is wat het paasritueel 

persoonlijk met ons doet ! 

 

Het is een voorrecht  dat je als pastoor en parochie in 

de veertigdagentijd iemand mag voorbereiden op het 

sacrament van de doop en  de eerste heilige communie, 

dat zal plaats vinden op de Eerste Paasdag. Dit zijn 

belangrijke stappen in het leven. Christen zijn is een 

gave en opgave.  

God , de schepper - God de bevrijder uit het slaven-

land, God die je door de Rode Zee heen leidt, de 

doortocht - God die je het beloofde land binnenleidt. 

UITTOCHT-DOORTOCHT-INTOCHT. Dat is ook de 

doop. Je legt je oude mens-zijn af,  je trekt door de 

Rode Zee  heen – het doopwater – om nieuw mens te 

worden op weg naar het beloofde land. Dat is niet een 

passief gebeuren. God vraagt wat van ons. De 

kerkvader Augustinus zegt hierover het volgende: ‘Uw 

geheim is op het altaar gelegd: wees wat gij ziet en 

ontvang wat gij zijt: ontvang het lichaam van Christus, 

wees het lichaam van Christus.' 

Augustinus maakt duidelijk dat in de gave die we 

ontvangen, tevens een opdracht  schuilt: 'wees het 

lichaam van Christus'. Het ontvangen houdt een 

opgave in. En deze opgave reikt tot in ons dagelijks 

leven. Wie door de viering van de eucharistie met de 

levende Heer in contact komt, zal ook een verandering 

in zijn relaties met de medemens  ondergaan. 

Mogen wij ook deze verandering ervaren als we de 

groet  uitspreken ‘De Heer is verrezen. Hij is waarlijk 

opgestaan’ Ik wens u allen een zalig Pasen. 

 

Leen Wijker, 

Pastoor van Schiedam 

 

VIERINGEN 

Zondag         2 april 

10.30    Eucharistieviering 

            Vijfde zondag van de veertigdagentijd 

Zondag         9 april 

10.30     Eucharistieviering 

             Palmzondag              
 Donderdag  13 april 
19.30     Eucharistieviering 

              Witte Donderdag  

Vrijdag        14 april 

19.30    Gebedsdienst en kruisverering 

             Goede Vrijdag            

Zaterdag    15 april 

21.00     Paaswake 

              Paaswijdingen en eucharistieviering 

Zondag       16 april  

10.30     Eucharistieviering 

              Hoogfeest van de Eerste Paasdag          



CONTACTGEGEVENS  

 

Pastoraat 

Can. pastoor drs. L.E. Wijker 

'  070-3463912/06-13036272 

*  pastoor@oudkatholiekschiedam.nl 

 

 

Waarnemend secretariaat 

Dhr. Andries Stam 

'  010-4155041 

*  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 

 

Zondag     23 april    

             Dienst van schrift en gebed 

            Tweede zondag van Pasen  

Zondag     30 april 

             Eucharistieviering 

             Derde zondag van Pasen 

Zondag      7 mei 

             Dienst van schrift en gebed 

             Vierde zondag van Pasen 

Zondag      14 mei 

              Eucharistieviering 

              Vijfde zondag van Pasen 

 

BIJ DE VIERINGEN 

Palmzondag 

Op 9 april  begint de viering om 10.30 uur met de 

palmwijding. Aansluitend  vindt de eucharistie plaats. 

Chrismamis 

Op woensdag 12 april om 19.30 uur vindt de 

Chrismamis plaats in de kathedraal van Utrecht. In 

deze pontificale viering wordt de olie voor de geloofs-

leerlingen, de olie voor de zieken en het Chrisma 

gezegend door de aartsbisschop van Utrecht. U bent 

voor deze viering van harte uitgenodigd. 

Witte Donderdag 

Op de Witte Donderdag vieren we de instelling van het 

avondmaal. Deze viering begint om 19.30 uur. 

Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag wordt de kruisdood van Christus 

herdacht in een gebedsdienst. Deze viering begint om 

19.30 uur 

Paaswake 

De Paaswake begint om 21.00 uur. In deze viering 

vieren we de verrijzenis van Christus. Deze viering 

wordt samen gevierd met gemeenteleden uit de 

Protestantse Grote Kerk. De koorzang  wordt verzorgd 

door de Oostercantorij o.l.v. Andries Stam. 

Eerste Paasdag 

We vieren de verrijzenis van Christus. In deze viering 

zal Nicole van der Spoel het sacrament van de doop 

ontvangen en zal zij voor de eerste maal deelnemen aan  

de heilige communie. De viering op de Eerste Paasdag 

begint om 10.30 uur. 

 

VANUIT HET KERKBESTUUR 

Herbenoemd tot kerkmeester 

Op zondag 26 maart  is in de viering de acte van de 

herbenoeming als kerkmeester aan Kees Zoutendijk  

uitgereikt. Fijn dat Kees zich laat herbenoemen! 

Gemeentevergadering 

Op zondag 14 mei a.s., na de viering, zal de jaarlijkse 

voorjaarsgemeentevergadering gehouden worden. Op 

deze vergadering zal het financiële verslag en verslag 

van de pastoor aan de orde komen. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda. 

 

WEL EN WEE 

Zieken 

Riet van Geenen was voor een korte tijd weer opge-

nomen in het ziekenhuis voor onderzoek vanwege 

ondraaglijke pijn. Uit onderzoek blijkt dat er een 

zenuw bekneld zit. Op 10 april a.s. zal zij hieraan 

geopereerd worden. 

Cora Stok was met longontsteking in het ziekenhuis 

opgenomen. Hierbij had zij ook ernstige complicaties, 

waarnaar onderzoek werd gedaan. Zij is nu ontslagen 

uit het ziekenhuis en moet zich bezinnen over moge-

lijke verdere behandeling. 

Hervy de Miranda gaat heel langzaam vooruit. De 

operatiewond geneest heel langzaam. Hij is nu be-

gonnen met therapie. 

Alle zieken veel sterkte en Gods troostende nabijheid. 

Verhuisd 

Fam. Stam uit Spijkenisse is in de stad zelf verhuisd. 

Zij wonen nu in een woning waar meer zorg wordt 

geboden. 

Alle goeds in jullie nieuwe woning! 

Verwelkomen gastleden 

Op 26 maar jl. hebben we Wiesje Verhoef en Gert van 

Koppen mogen verwelkomen als gastleden in onze 

parochie. Ze zeiden dat ze zich in onze parochie erg 

thuis voelden en dat de liturgie hen zeer aansprak. 

Van harte welkom! 

 


