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Veertigdagentijd 

Op 14 februari begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en gebed ter voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. In de 

viering komt dit tot uiting in de liturgische kleur paars, de kleur van inkeer en boetvaardigheid. De lofzang ‘gloria’ vervalt in de 

viering. Het is een tijd van soberheid. Dit geldt ook voor ons dagelijks leven. Het geld, dat wij uitsparen kunnen we dan besteden 

aan het vastenoffer.  St. Paulus Missie en Diaconaat heeft al vele jaren een band met de Koptische zusters in Beni Souef, Egypte. 

In de najaarsactie van 2013 heeft u geholpen door bakstenen te sponsoren voor het nieuwe ziekenhuis, El Salam. Mede dankzij 

uw steun is het ziekenhuis gebouwd en verleent men daar nu de nodige zorg aan iedereen die het nodig heeft, ongeacht 

geloofsovertuiging. In 2016 heeft St. Paulus weer uw aandacht gevraagd voor de Egyptenaren, deze keer voor nierdialyse- en 

fysiotherapiebehandelingen. Velen zijn geholpen door uw gulle giften. Ook voor de Vastenactie 2018 willen wij uw aandacht 

vragen voor het El Salam ziekenhuis en haar patiënten. 

De zusters merken dat het voor de armen moeilijk is de 

zorgkosten te betalen. De zusters hebben daarom 

priesters in de omgeving gevraagd brieven te schrijven 

voor mensen van wie ze weten dat ze het niet breed 

hebben. Bij aankomst in het ziekenhuis overhandigen 

de patiënten de brief aan de zuster bij de receptie en 

dan weet zij meteen dat ze in aanmerking komen voor 

financiële hulp bij het betalen van de zorgkosten. De 

kosten per patiënt variëren enorm. Ten eerste moet de 

arts betaald worden en daarna komen de nodige onder-

zoeken. Een simpel bloedonderzoek kost € 2 en een 

reeks röntgenfoto's kan al gauw € 75 kosten. Gemid-

deld wordt geschat dat artsenbezoek plus onderzoeken 

rond €10 per patiënt kost. Mocht een operatie nodig 

zijn, dan lopen de kosten ook uiteen. Een bypass-

operatie kost nu eenmaal méér dan het verwijderen van 

de blinde darm. Gemiddeld kost een operatie €100 per 

patiënt. Als de patiënt weer naar huis mag, is het soms 

nodig dat thuis de nodige aanpassingen worden toege-

past. Denk hierbij aan bijv. handgrepen of een railing 

in de badkamer of in het toilet. Wat nodig is, verschilt 

per persoon en ook de kosten variëren. Gemiddeld 

wordt geschat dat het rond €250 per huishouding gaat 

kosten. Naast financiële hulp voor zorgkosten voor de 

armen heeft het ziekenhuis ook baat bij het aanschaffen 

van een AED (automatische externe defibrillator), die 

gebruikt wordt bij reanimatie en bij het verhelpen van 

hartritme-stoornissen. De zusters hebben zelf al meer 

dan 1/3 van de kosten kunnen financieren en hopen dat 

wij de resterende €2.500 kunnen bijdragen voor de 

kosten van dit apparaat. Velen zullen er baat bij heb- 

ben. Wij hopen op uw steun!  

 

VIERINGEN 

Zondag   28 januari 

10.30    Eucharistieviering 

            Opdracht van de Heer in de Tempel 

Zondag  4 februari 

10.30     Eucharistieviering 

             5
e
 zondag na Epifanie             

 Zondag  11 februari 

10.30     Eucharistieviering 

              6
e
 zondag na Epifanie  

Zondag   18 februari 

10.30     Eucharistieviering 

             1
e
 zondag van de veertigdagentijd        

Zondag   25 februari 

10.30    Eucharistieviering 

             2
e
 zondag van de veertigdagentijd  

Zondag   4 maart  

10.30    Dienst van schrift en gebed 

             3
e
 zondag van de veertigdagentijd       

 Zondag  11 maart    

10.30    Eucharistieviering 

             4
e
 zondag van de veertigdagentijd  

Zondag    18 maart 

10.30   Eucharistieviering 

            5
e
 zondag van de veertigdagentijd 

Zondag   25 maart 

10.30   Eucharistieviering 

            Palmzondag 
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BIJ DE VIERINGEN 

 

Asbestrooiing 

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Dit is de 

tijd op weg  naar het hoogfeest van Pasen. Het is een 

sobere tijd. Als teken van  bezinning en inkeer wordt er 

wat as op onze hoofden gestrooid. De aswijding vindt 

in Schiedam op zondag 18 februari plaats! 

Ook zal op deze zondag Frans Paalvast in de parochie 

worden voorgesteld en opgenomen als catechumeen. 

Op de 4
e
 zondag van de veertigdagentijd zal hij gezalfd 

worden en in de Paaswake zal hij gedoopt worden en 

zijn eerste heilige communie ontvangen.  

 

Palmzondag 

Op Palmzondag wordt Christus als Koning in 

Jeruzalem binnengehaald  en toegejuicht met palm-

takken en met geroep ‘Hosanna, zoon van David’.  

Even later  slaat  de sfeer om in geschreeuw ‘Aan het 

kruis met Hem’. De stille week is dan begonnen. 

 

VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Werkbezoek  Aartsbisschop van Utrecht 

Op maandag 5 maart a.s. zal de Aartsbisschop van 

Utrecht in Schiedam op werkbezoek komen. Dat 

betekent dat er ’s avonds om 19.30 uur een extra 

gemeentevergadering zal worden gehouden. Het 

kerkbestuur hoopt dat veel parochianen en gastleden 

hierbij aanwezig zullen zijn. Noteer deze datum alvast 

in uw agenda! 

 

Vastenactie 

De vastenactie was in 2017 een groot succes. De 

thermometer, die de stand van de opbrengst  bijhield, 

was te klein. Deze zal nu aangepast worden. We hopen 

dat het dit jaar weer een groot succes mag worden. De 

actie is de moeite waard!  

 

Bedankt 

Er is weer heel veel werk verricht om het hoogfeest 

van Kerst te kunnen vieren. Allen, die meegewerkt  

 

 

hebben aan de vele voorbereidingen wil ik heel 

hartelijk danken. Mede door uw inzet is het een 

inspirerend feest geworden! 

Pastoor Leen Wijker 

 

ACTIVITEITEN 

 

Pasen voor dummies 

Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van het 

kerkelijk jaar. Maar hoe zit het feest nu precies in 

elkaar  en wat gaat eraan vooraf ? Net zoals alle ‘Voor 

Dummies’ boeken krijgen deelnemers aan ‘Pasen voor 

Dummies’ op een heldere en toegankelijke manier 

uitgelegd wat Pasen inhoudt. Elke avond is er aandacht 

voor het bijbelverhaal, de theologie en  de liturgie. 

De cursus is niet alleen gericht op het paasfeest zelf, 

maar ook op de daaraan voorafgaande Goede Week. 

Deze begint op Palmzondag en duurt tot en met Stille 

Zaterdag. Deze week staat geheel in het teken van het 

lijden en sterven van Jezus Christus. Tijdens de cursus 

is het niet alleen maar luisteren. Het gaat ook om zien, 

voelen en ruiken. Al je zintuigen worden bij ‘Pasen 

voor Dummies’ aangesproken.  Deze cursus wordt 

gegeven in de gemeentekamer  en start donderdag 22 

februari. De tweede en derde bijeenkomst zijn op 1 en 

8  maart. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur 

en duren tot ongeveer 22.00 uur. Uiterlijk  18 februari 

aanmelden bij pastoor Leen Wijker. 

 

 

Momenten van Passie 

In talloze films staat het leven van Jezus of het motief 

van zijn leven en sterven centraal. Het zijn momenten 

van passie.  Op  donderdag  22 maart  a.s. zal om 19.30 

uur  ‘God on trial’ worden vertoond  in de gemeente-

kamer. Deze avond begint met een inleiding. Aan-

sluitend bekijken we de film en hebben een nagesprek. 

Iedereen is van harte welkom. Wel even van tevoren 

opgeven bij pastoor Leen Wijker. 

 

Bezinning in Chevetogne 

Van vrijdag  4 mei 2018 tot maandagmiddag 7 mei 

2018  is er een bezinningsweekend   gepland naar  het 

benedictijnenklooster “Monastere de l’Exaltation de la  
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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. Er zijn  contacten met de Orthodoxen, Oud-

katholieken, Anglicanen en Protestanten. Het bijzon-

dere 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 reis-

kosten. De voorbereidingsavonden zijn op  17 en 24 

april 2018 om 19.30 uur in de tuinkamer van de 

pastorie in Den Haag. Uiterlijke opgave voor dit week-

end is  1 april 2018  bij pastoor Leen Wijker 

 

WEL EN WEE 

 

Overlijden 

Op 2 januari 2018 is Cora Stok overleden. Haar uit-

vaart heeft 6 januari jl. plaats gevonden in een over-

volle kerk. Ondanks haar lichamelijke ongemakken 

kenmerkte Cora zich door een hartelijke, behulpzame 

en levenslustige persoonlijkheid. Zelfs in haar laatste 

dagen kwamen anderen voor haar op de eerste plaats. 

Cora was een trouw bezoekster van de vieringen. 

Trouw schreef zij samen met Riet kaarten aan parochi-

anen van Schiedam die jarig of ziek waren. De laatste 

twee jaar worstelde zij met haar gezondheid. Zij ging 

heel erg achteruit. In de laatste maanden was zij zo 

afhankelijk dat zij werd opgenomen in een Hospice, 

waar zij als een prinses (dat zijn haar eigen woorden) 

werd behandeld. Ze werd steeds afhankelijker. Zij ver-

langde ernaar dat zij door Onze Lieve Heer gehaald 

zou worden. In een brief heeft Cora laten weten dat 

haar uitvaart niet verdrietig mocht zijn. Dankbaarheid 

moest de boventoon voeren want met veel dank-

baarheid keek zij terug op haar leven. Dat  haar naam 

in onze parochie mag blijven voortleven. Zo mooi 

verwoord in onderstaand gedicht van Hanna Lam: 

 

De mensen van voorbij, 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied, 

dat opklinkt uit verdriet. 

 

Dat Cora mag rusten in vrede. 

 

Zieken 

Marja Zoutendijk  is op een ongelukkige manier geval-

len. Hierdoor is een wervel beschadigd, wat zeer pijn-

lijk is. We wensen Marja heel veel sterkte toe. 

 

VERDIEPING 

 

Boekentafel  
Achter in de kerk op de tafel liggen een aantal boeken, 

die ingaan op het jaarthema ‘Mysterie’. Deze boeken- 

tafel is er om ons geloof te verdiepen. U kunt  deze 

boeken kopen. Plak de sticker van het boek op het blad 

en zet uw naam erachter. Maak het bedrag over op de 

rekening van het kerkbestuur. Veel leesplezier!  

 

 

Begeleid ons op onze weg 

 

God van uw volk, 

als Gij komt 

houden kwaad en onrecht geen stand. 

Geen ander teken geeft Gij ons 

dan Jezus, 

uw woord van vergeving, 

uw brood van vertroosting. 

Begeleid Gij ons 

op onze tocht in deze veertig dagen 

door Christus onze heer. 

Amen. 

 

(uit: In gebed – een oecumenisch gebedenboek) 

 

 

 


