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PETRUS EN PAULUS WERELDREIZIGERS 

Het gebeurt vaak dat we het verleden idealiseren. Niet alleen het verleden maar ook mensen uit het verleden te 

idealiseren. De verhalen worden steeds mooier, steeds volmaakter. We hebben de neiging om te zeggen,dat die man 

of die vrouw  wel op een heilige leek. Maar doen we een heilige dan niet tekort ? Geeft dit een goed beeld van een 

heilige. Zo'n uitspraak als 'hij/zij leek wel een heilige' geeft een indruk dat een heilige volmaakt zou zijn geweest. 

Alsof hij/zij het leven, met al zijn facetten zoals het is, niet heeft leren kennen. "Een heilig boontje", iemand die 

weinig durf heeft en alles doet wat er van hem/haar verwacht wordt. Dat beeld van een heilige wordt door Petrus en  
Paulus doorbroken (29 juni is hun feestdag).  

In de brief van Paulus aan de Galaten (2,1-14) kunnen 

we lezen hoe de spanning oploopt tussen deze twee 

apostelen omdat zij verschillende visies hebben op hoe 

er geëvangeliseerd moet worden. Dit meningsverschil 

leidt tot een conflict en zowel Petrus als Paulus gaan 

hun eigen weg. Beiden zijn daar niet bang voor. 

Petrus was een man die alle facetten van het leven kent. 

In de wereld van de vissers gaat het niet zo zachtzinnig 

toe. Petrus komt dan ook heel menselijk naar voren in 

het Nieuwe Testament. Hij belijdt dat Jezus de Heer is 

maar daar twijfelt hij ook weer over. De ene keer staan 

we , net als Jezus op de bergtop van het geloof: "Jezus, 

U bent de Messias !" maar de andere keer zinken we 

ook weg in de golven van de twijfel:"Heer, help". 

Beide apostelen zijn beiden wereldreizigers geworden 

om Gods evangelie aan zoveel mogelijk mensen aan te 

bieden. Zij zijn het conflict, de tegenwerking en 

vervolging niet uit de weg gegaan. Ze zijn bewust de 

marteldood niet uit de weg gegaan. Dat maakt hen 

heilig. Het zijn bewogen grensgangers, omdat zijn hun 

tijdgenoten inspireerden maar ook ons inspireren om 

nieuwe wegen te gaan die leiden naar het Koninkrijk 

van alle gerechtigheid. Het zijn passanten die grenzen 

van hier en nu passeren en de bestaande (wan)orde 

doorbreken. Zij gaan tegen de stroom in. Zij durven 

anders te zijn ! De gemeente van Jezus(Jozua) de 

Messias, van deze Hebreeër in ons midden, kan 

krachtens haar oorsprong dan alleen maar een 

beweging van verdertrekkers, van grensoverschrijders 

zijn en nooit een instituut van louter ingezetenen. Het 

zou goed zijn dat in de kerk van vandaag deze 

oorspronkelijke "Hebreeuwse trekken" ook zichtbaar-

der zouden worden. We weten immers dat onze 

toekomst niet ligt binnen de bestaande orde maar op de 

andere oever. De oever  van een beloofd land en een 

vernieuwde aarde, waarop vrede en gerechtigheid 

wonen. 

 

Leen Wijker, 

Pastoor van Schiedam 

 

VIERINGEN 

 

Zondag  18 juni 

10.30    Eucharistieviering 

            2
e
 zondag na Pinksteren(6 in de reeks) 

Zondag  25 juni 

10.30     Eucharistieviering 

             Geboorte van Johannes de Doper              
 Zondag  2 juli 
10.30     Eucharistieviering 

              4
e
 zondag na Pinksteren(8 in de reeks)  

Zondag   9 juli 

10.30   Eucharistieviering 

             5
e
 zondag na Pinksteren (9 in de reeks)         

Zondag   16 juli 

10.30    Eucharistieviering 

             Verjaardag van kerkwijding  

Zondag     23 juli  

10.30    Dienst van schrift en gebed 

             Heilige Maria Magdalena, apostelgelijke         

 Zondag     30 juli    
10.30   Eucharistieviering 

            8
e
 zondag na Pinksteren(12 in de reeks)  

Zondag     6 augustus 
10.30   Eucharistieviering 

            Gedaanteverandering van de Heer 



CONTACTGEGEVENS  

 

Pastoraat 

Can. pastoor drs. L.E. Wijker 

'  070-3463912/06-13036272 

*  pastoor@oudkatholiekschiedam.nl 

 

 

Secretariaat 

Mw. Nicole van der Spoel 

'  06-55512743 

*  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      13 augustus 

10.30    Dienst van schrift en gebed 

             Heilige Laurentius 

Zondag      20 augustus 

10.30     Eucharistieviering 

              Ontslapen van de H. Maagd Maria 

Zondag      27 augustus 
10.30      Eucharistieviering 

               12
e
 zondag na Pinksteren(16 in de reeks) 

Zondag       3 september 
10.30      Eucharistieviering 

               13
e
 zondag na Pinksteren 

Zondag     10 september 
10.30      Eucharistieviering 

               Geboorte van de H. Maagd Maria 

Zondag    17 september 

10.30     Eucharistieviering 

              Kruisverheffing 

Zondag   24 september 
10.30      Eucharistieviering 

              16
e
 zondag na Pinksteren(20 in de reeks) 

Zondag    1 oktober 
10.30      Eucharistieviering 

              17
e
 zondag na Pinksteren(21 in de reeks) 

Zondag   8 oktober 
10.30      Eucharistieviering 

              18
e
 zondag na Pinksteren(22 in de reeks) 

Zondag   15 oktober 

10.30      Eucharistieviering 

             19
e
 zondag na Pinksteren(23 in de reeks) 

Zondag  22 oktober 

10.30     Eucharistieviering 

              20
e
 zondag na Pinksteren(24 in de reeks) 

 

VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Gemeentevergadering 
Op zondag 14 mei jl., na de viering, is de jaarlijkse 

voorjaarsgemeentevergadering gehouden. Het was een 

goede vergadering. De penningmeester kon melden dat 

de jaarrekeningen van 2010 tot en met 2015 opgestuurd 

en goedgekeurd waren door de aartsbisschop. De  

jaarrekening van 2016 is ook opgestuurd. Op deze 

rekening was een positief resultaat vanwege allerlei 

meevallers. Ook de opbrengst van kerkbalans is 10% 

hoger. Dat zijn allemaal positieve berichten! 

Benoemd tot kerkmeester 
Op het hoogfeest van Pinksteren is de acte van de 

benoeming als kerkmeester aan Nicole van der Spoel   

uitgereikt. Het is een vreugde dat zij als secretaris 

zitting wil nemen in het kerkbestuur! 

Dank voor heel veel inzet 
Jan en Gonnie van der Meer hebben aangegeven te 

stoppen met al hun vrijwilligerswerk. Zij hebben heel 

veel werk verricht in onze parochie en hebben de 

parochie door een zeer moeilijke  fase heen geholpen. 

Het kerkbestuur is hen heel dankbaar voor hun enorme 

inzet! 

Renovatie 
In juli zullen er steigers rond kerkgebouw en pastorie 

opgebouwd worden. Er zal dan begonnen worden met 

het groot onderhoud van kerkgebouw en pastorie. Dit is 

mogelijk door subsidie van de landelijke kerk. 

 

Aanpassing in liturgie en inrichting kerkgebouw 

 Op de gemeentevergadering van 14 mei jl. zijn een 

aantal zaken aangaande inrichting en liturgie aan de 

orde gekomen. 

Allereerst is de aswijding op de 1
e
 zondag  van de 

veertigdagentijd geëvalueerd. Men heeft dit als positief 

ervaren. We zullen dit het komend jaar weer zo 

aanpakken. Vervolgens hebben we gesproken over de 

plaats en de betekenis van het doopvont. Het doopvont 

zal voortaan middenachter in de kerk geplaatst worden. 

Dit als teken dat we iedere zondag herinnerd worden 

aan onze doop en dat we iedere zondag door de doop 

heengaan om zo de eucharistie te mogen vieren.  

Aansluitend hebben we gesproken over de stoelen. Alle 

rijen stoelen bij het kruis zullen worden verwijderd 

zodat mensen de ruimte krijgen om een kaarsje te 

branden en te bidden. Zo wordt het een bezinningsplek 

die uitstraling heeft. Er zullen een paar stoelen in een 

halve cirkel  voor het kruis worden geplaatst. Tenslotte 

hebben we gesproken over de betekenis van het zingen  
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van het halleluja. Het zingen van het halleluja, na de 

tweede schriftlezing, is de voorbereiding op het 

verkondigen van het evangelie. Het evangelieboek 

wordt in processie naar de plek gedragen waar het 

gelezen wordt. Met andere woorden het is de intocht 

van de verrezen Heer. Bij deze intocht behoort men te 

staan net zoals we bij het evangelie, waar Jezus de 

Christus tot ons spreekt, staan. Op de gemeente-

vergadering hebben we op een constructieve wijze over 

deze items gesproken. De gemeentevergadering heeft 

ingestemd met de voorgestelde aanpassingen. 

Monumentendag 
Op 9 en 10 september zijn de jaarlijkse  monumenten-

dagen. Ook onze kerk is weer open op zaterdag en 

zondag.  Mocht  u een paar uurtjes de tijd hebben om 

op een van deze twee dagen te assisteren kunt u zich 

aanmelden bij Andries Stam.  Er wordt gestreefd dat er 

voor ieder dagdeel minimaal twee, liefst drie vrij-

willigers zijn. Helpt u mee? Bij voorbaat hartelijk 

dank! 

Pastoor  afwezig 

Pastoor Leen Wijker is van 12 juni tot en met 15 

oktober  afwezig. Hij heeft drie maanden studieverlof 

en  vijf weken vakantie. Voor dringende zaken kunt u 

zich in deze periode wenden tot het kerkbestuur.  

Emerituspastoor Paul Brommet zal standby staan. 

 

BIJ DE VIERINGEN 

 

Patroonheiligen 

De parochie Schiedam heeft drie patroonheiligen:  

Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius. 

De feesten van deze patroonheiligen  worden dit jaar 

gevierd op zondag 25 juni, 23 juli en 13 augustus. 

Kerkproeverij 
In het weekend van 9 en 10 september wordt in het 

hele land de kerkproeverij gehouden. Dit is een 

initiatief  van de Raad van Kerken Nederland. In de 

gemeentevergadering is dit uitgebreid aan de orde 

geweest en heeft men met dit initiatief ingestemd. Het 

is een project wat uit Engeland komt en daar heet het 

‘Back to church’. Als we dit  letterlijk in Nederlands 

zouden vertalen zou het heel iets anders betekenen. 

Daarom hebben ze het ‘kerkproeverij’ genoemd. Het 

boek over dit project is getiteld ‘Meer dan welkom’. 

Het is de bedoeling dat iedere parochiaan, gastlid of 

belangstellende van onze parochie  iemand  op 10 

september uitnodigt om een viering in onze  kerk bij te 

wonen. De persoon die uitnodigt, begeleidt de gast in 

de viering. De viering is niet anders dan een gewone 

zondag. Parochianen zullen  op enkele zondagen 

worden voorbereid op dit project door emerituspastoor  

Paul Brommet.   

WEL EN WEE 

 

Doop, toetreding, eerste heilige communie 
Op de Eerste Paasdag is Nicole van der Spoel gedoopt 

en heeft haar eerst heilige communie ontvangen. 

“De parochianen en pastoor Leen Wijker van de Oud-

Katholieke Kerk in Schiedam hebben mij zeer warm en 

welkom ontvangen. De geloofsbeleving en de prachtige 

liturgie hebben mij diep geraakt en ontroerd. Het respect 

voor ieders individuele ruimte en overdenkingen binnen de 

Oud-katholieke traditie, geven me een veilig gevoel om in 

mijn geloofsleven te kunnen groeien. Het is een mooie 

verbindende kracht. Daarvoor wil ik iedereen hartelijk 

danken. Ik wil gedoopt worden om gehoor te geven aan 

Gods aanhoudende roeping. Van kind af aan heb ik een 

innerlijk besef van Zijn aanwezigheid, Zijn tekenen gezien, 

gehoord, gevoeld en Zijn Grootsheid ervaren in moeilijke 

momenten en in vreugde. Jezus is voor mij de Goede Herder. 

Met alle liefde wil ik mijn leven vernieuwen en laten leiden 

door de Eeuwige, onze Hemelse Vader. Graag wil ik mij 

verbinden met anderen en God samen dienen in 

gemeenschap met broeders en zusters. Mijn innerlijk 

landschap wil ik tot eenheid en uitdrukking brengen met het 

zichtbare in Gods Licht en Zijn Weg.” 

Op het hoogfeest van Pinksteren is Gina Hebels tot de 

Oud-Katholieke Kerk toegetreden en heeft zij haar 

eerste heilige communie ontvangen. Haar motivatie 

luidt als volgt: “Vorig jaar tijdens de open Monumenten-

dag zette ik voor het eerst voetstappen in de Oud- Katholieke 

Kerk in Schiedam. De rust en het vertrouwde gevoel raakte 

mij al meteen. Enkele weken later besloot ik om een dienst 

mee te maken en dit voelde voor mij als thuiskomen. Juist op 

een moment in mijn leven dat ik de weg gevoelsmatig kwijt 

was, leidde de hand van God mij deze kerk binnen. De 

gastvrijheid, de open en eerlijke houding van de pastoor en 

parochianen raakte mij meteen midden in mijn hart. Ik 

voelde gelijk een innerlijke rust, een gevoel van vertrouwen, 

welke tot op de dag van vandaag alleen maar aan het 

groeien is.”  
 

Nieuwe koster 

John Romeijn heeft zich aangemeld voor het 

kosterswerk. Hij is ingewerkt door Gert van Koppen. 

Hilde helpt John als assistent-koster. Heel fijn dat dit 

belangrijke werk wordt opgepakt. We zijn  hier heel 

blij mee. Heel veel succes! 

Zieken 

Riet van Geenen is geopereerd aan haar rug. De 

operatie is geslaagd.  Zij heeft nu veel minder pijn en 

kan gelukkig weer een gewoon leven leiden. Met het 

hoogfeest van Pinksteren was zij weer in de kerk. 

Cora Stok is nog niet in orde. Zij wordt onderzocht of 

zij nog een bepaalde behandeling moet ondergaan. 

Haar geestkracht is enorm sterk. Ook was zij op het 

hoogfeest van Pinksteren in de kerk. 

 


