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VEERTIGDAGENTIJD: EEN WEG VAN INKEER EN GEBED 

Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot aan Pasen. In deze periode wordt van ons christenen 

gevraagd ons door vasten en gebed voor te bereiden op het belangrijkste christelijke feest: de verrijzenis van 

Christus, de triomf van het eeuwige leven op de dood, het Paasfeest. Tijdens de veertigdagentijd nemen we ons leven 

weer eens onder de loep. Hoe is onze relatie met God? Hoe is onze relatie met elkaar? De veertigdagentijd is niet 

bedoeld om te vervallen in zwaarmoedigheid. Het is niet de bedoeling dat we in de kramp schieten van ‘moeten’ en 

‘niet mogen’. Jezus had deze menselijke reactie al voorzien. In het evangelie van Matteus lezen we: ‘Wanneer jullie 

vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het 

vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 

Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je 

hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het 

vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. 

En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 

ervoor belonen ‘(Mat. 6, 16-18).  

De woorden van Jezus moedigen ons aan om allereerst 

het goede in onszelf te zien en vooral het goede in de 

ander. Vaak kijken we bij een ontmoeting met een 

ander allereerst naar uiterlijkheden. Voordat we het 

weten hebben we al een oordeel over de ander in ons 

hoofd. Pas als we de ander beter leren kennen, stellen 

we ons kritisch oordeel bij. De vasten is zo ook een tijd 

van positief zien en denken. Beginnen met het goede te 

zien: in onszelf en in de ander. Pas daarna kan het tijd 

zijn om te kijken wat beter kan. Dat gaat altijd gepaard 

met vreugde: vreugde in jezelf en in de ander. Die 

positieve gesteldheid kan in ons groeien als we ons 

overgeven aan het gebed. Bidden is immers goede 

dingen zeggen over God. Bene-dicere betekent 

immers: goed zeggen, zegenen. God zeggen hoe groot 

Hij is. God zeggen hoe barmhartig en goed Hij is. 

Lofpsalmen zijn niet anders dan het benoemen van 

Gods eigenschappen. Ze bezingen met blijdschap. Ons 

hart openen om goede woorden over onze lippen te 

laten komen. Hem met hart en ziel zeggen hoe groot en 

goed Hij is. Het zal ons helpen om diezelfde God te 

herkennen in onze medemensen. Het zal ons ruimte 

geven om ook goede woorden te spreken over onze 

medemensen. Ze zullen erdoor groeien. Net zoals wij 

groeien als de ander je ziet en erkent zoals je bent. 

Bidden helpt ons uit de kramp van het negativisme. 

Wanneer we ons kunnen overgeven om ons te richten 

op het goede in ons en in de ander,blijft er maar weinig 

tijd over voor nodeloos gepieker of het vasthouden aan 

wat in het verleden fout liep, aan conflicten of eigen 

zondigheid. Vasten is geen stress om iets te bereiken. 

Vasten is loslaten, vooral onze zelfvoldaanheid omdat 

we iets gepresteerd hebben. Vasten is kijken naar wat 

we wel hebben in plaats van ons te richten op wat nog 

niet in ons is. Het bijzondere is dat we vanuit deze 

houding ook met oprechtheid en eerlijkheid al onze 

tekorten onder ogen kunnen zien en de weg van inkeer 

en ommekeer kunnen gaan. Dit is een kostbaar 

goddelijk geschenk. Dit is Gods genade die met zijn 

Geest in ons heelheid bewerkt.  

‘Levende God, deze veertigdagentijd is ons gegeven als 

een heilige tijd, een tijd van ommekeer en verandering. 

Roep ons bijeen, roep ons weg uit een oppervlakkig 

leven, gericht op uiterlijkheden. Zet ons op weg naar 

een andere wereld, uw wereld, waar mensen niet 

elkaars concurrenten zijn, maar bondgenoten in de 

uitbouw van een nieuwe toekomst. Amen.’ 

Van harte wens ik u allen een goede en heilzame 

Veertigdagentijd toe. 

Hans de Rie, pastoor van Rotterdam 
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VIERINGEN 
Zondag   17 februari 

10.30    Eucharistieviering 

            6e zondag na Epifanie 

Zondag  24 februari 

10.30     Eucharistieviering 

             H. Mattias, apostel             

 Zondag  3 maart 

10.30     Eucharistieviering 

              8e zondag na Epifanie  

Zondag   10 maart 

10.30     Eucharistieviering 

             1e zondag van de veertigdagentijd        

Zondag   17 maart 

10.30    Dienst van schrift en gebed 

             2e zondag van de veertigdagentijd  

Zondag   24 maart  

10.30    Eucharistieviering 

             3e zondag van de veertigdagentijd       

 Zondag  31 maart    

10.30    Eucharistieviering 

             4e zondag van de veertigdagentijd  

Zondag    7 april 

10.30   Eucharistieviering 

            5e zondag van de veertigdagentijd 

Zondag   14 april 

10.30   Eucharistieviering 

            Palmzondag 

 

BIJ DE VIERINGEN 

 

Eerste zondag van de veertigdagentijd 

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Een voor-

bereidingstijd van soberheid, bezinning en gebed op 

het hoogfeest van Pasen. We bestrooien ons hoofd met 

as als teken van inkeer en bekering. In Schiedam zal 

dit op de eerste zondag van de |Veertigdagentijd plaats 

vinden.  De veertigdagentijd is ook de tijd om je voor 

te bereiden het sacrament van de doop. Richard Huigen 

bereidt zich hier op voor en zal op de eerste Paasdag 

worden gedoopt. Hij zal dan ook op deze zondag als 

geloofsleerling worden opgenomen. 

 

 

Palmzondag 

Op palmzondag vieren we de intocht van Jezus in 

Jeruzalem. Met palmtakken werd hij verwelkomd en 

toegejuicht. Op deze zondag zal dan ook de 

palmwijding en palmuitreiking plaats vinden.  

 

KERKBESTUUR 

Dank voor uw inzet! 

Om het hoogfeest van de geboorte van Christus te 

kunnen vieren is er door veel mensen hard gewerkt aan 

de vele voorbereidingen. Hiervoor wil het kerkbestuur 

u hartelijk danken. Mede door uw inzet was het een 

inspirerend feest! 

 

Driekoningenmaaltijd 

Op 13 januari jl. werd de traditionele Driekoningen-

maaltijd gehouden. Ongeveer 40 mensen namen 

hieraan deel. Iedereen heeft weer zijn uiterste best 

gedaan om zijn/haar kookkunsten te tonen. Het was 

weer een overvloedige maaltijd waarvan iedereen heeft 

genoten. Dank aan allen, die hieraan hebben mee-

gewerkt. In het bijzonder heel veel dank aan Nicole 

van der Spoel, die de maaltijd dit jaar heeft geco-

ordineerd. 

 

Gemeentevergadering 

Op zondag 7 april a.s. om 12.30 zal de voorjaarsge-

meentevergadering plaats vinden. Allen van harte wel-

kom! 

 

WEL EN WEE 

Een reactie, die naar aanleiding van de Nashville 

verklaring op onze website en facebook is geplaatst. 

God gunt ons niets liever dan te zijn wie wij zijn en 

zoals wij zijn. In de Kerst- en Epifanietijd gaat het in 

de Christelijke Kerken over de menswording. Dit 

hebben we mogen vieren met de geboorte van Jezus 

van Nazareth. Hij laat zien wat de liefde van de 

Eeuwige betekent. Heel wezenlijk is dat Hij mensen 

laat ervaren dat zij zich allen door de Eeuwige 

aanvaard en bemind mogen we weten, hoe hij/zij ook  
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is en wie hij/zij ook is. Jezus maakt die liefde van de 

Eeuwige tastbaar in zijn omgang met mensen. Deze 

liefde kent geen grenzen. Ze geldt voor rijk en arm, 

man en vrouw, zwart en blank, homo en hetero, 

transgender. Daarom zien we Jezus ook telkens 

grenzen overschrijden die door mensen zijn gemaakt.  

De blijde boodschap van Jezus is er voor ieder mens. 

De Eeuwige gunt ons niets liever dan te zijn wie wij 

zijn en zoals wij zijn. In onze Oud-katholieke parochie 

in Schiedam is iedereen van harte welkom!  

Pastoor Leen Wijker 

Zieken 

Ton Schade van Westrum is geopereerd aan een oog. 

De operatie is geslaagd. We wensen hem een voor-

spoedig herstel toe. 

 

ACTIVITEITEN 

 

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 11 april a.s. zal er om 19.30 

uur een film worden vertoond in de gemeentekamer. 

Deze begint met een inleiding. Aansluitend bekijken 

we de film en hebben een nagesprek. Iedereen is van 

harte welkom. Wel even van tevoren opgeven bij 

pastoor Leen Wijker. 

 

Bezinningsweekend Chevetogne 

Op vrijdag 24 mei 2019 tot maandagmiddag 27 mei 

2019 is wederom het jaarlijks terugkerende 

bezinningweekend gepland naar het benedictijns 

klooster “Monastère 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. Er zijn 

contacten met de Orthodoxen, Oud-katholieken, 

Anglicanen en Protestanten. Het bijzondere van dit 

klooster is dat er niet alleen een Latijnse (Westerse) 

ritus wordt gevolgd maar ook een Byzantijnse  

                                                                              

(Oosterse). Er zijn twee kerkgebouwen waarvan er een 

wordt gebruikt voor de Byzantijnse liturgie en de 

andere voor de Latijnse liturgie. Een unieke kans om 

kennis te maken met de Oosterse spiritualiteit! Om 

deel te kunnen nemen aan het Chevetogneweekend 

moet u zich redelijk kunnen verplaatsen en trappen 

kunnen lopen.  Om de rust en de bezinning te 

bevorderen mag de mobiel alleen maar gebruikt 

worden op de eigen kamer! De kosten van het weekend 

zullen ongeveer € 200 bedragen inclusief reiskosten. 

De voorbereidings-avonden zijn gepland op 23 april en 

14 mei 2019 om 19.30 uur in de tuinkamer van de 

pastorie in Den Haag. Maximale deelname:8 personen. 

TERUGKIJKEN 

Basiscursus geloven 7+1 

Zodra pastoor Leen aankondigde dat hij de basiscursus 

geloven 7+1 zou gaan geven, heb ik mij direct 

aangemeld. Dit vooral uit nieuwsgierigheid naar hoe 

een en ander behandeld wordt vanuit een moderne, 

progressieve optiek, maar vooral ook uit mijn 

belangstelling voor de ervaringen van gelovigen. De 

cursus was georganiseerd rond thema’s zoals geloof als 

manier van leven, inspiratie, ontmoeting en stilte. Elke 

avond werd ingeleid met een korte video. Elk thema 

werd geïllustreerd met verhalen uit de Bijbel. Tussen 

de cursus-avonden in lazen we een hoofdstuk uit het 

boek Ontmoetingen met God van Peter Hendriks. De 

meeste tijd werd echter ingeruimd voor persoonlijke 

ervaringen, ideeën en emoties. Wat tijdens de cursus 

wordt gezegd blijft in de cursus, maar ik kan wel 

zeggen dat het durven kwetsbaar zijn van mijn mede-

cursisten mij diep geraakt heeft. Bij de achtste 

bijeenkomst werd er op goed oud-katholieke wijze 

gesmuld van meegenomen pastei, wraps, hartige taart 

en een dessert. Bedankt Leen, voor de gastvrijheid! 

Wat mij inhoudelijk het meeste is bijgebleven van de  
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cursus, is hoe diep menselijk  religie is. Voor mij heeft 

het er alle schijn van dat we alleen zijn in het diepst 

van onze gedachten. We hebben weet van de komst 

van onze dood en die van onze geliefden. En zoals het 

er uit ziet, kan het weleens zo zijn dat het universum 

volledig onverschillig staat tegenover ons planeetje en 

haar bewoners.  Het zou een wonder zijn als religieus 

geloof niet zo diep verankerd was in de menselijke 

geschiedenis. Termen voor God als De Eeuwige en De 

Altijd Nabije komen niet zomaar uit de lucht vallen. Of 

ik zelf een stapje dichter bij het godsgeloof ben 

gekomen? Daarop kan ik in alle oprechtheid (nog) niet 

bevestigend antwoorden. Is dat erg? Wat mij betreft 

niet. Is de reis niet fascinerend genoeg, ongeacht waar 

een mens uiteindelijk terecht komt? 

Raymonde Padmos 

 

 

ASKRUISJE 

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van 

de veertigdagentijd voor Pasen. Het valt op de dag na 

Vette Dinsdag of Vastenavond. In de viering van 

Aswoensdag tekent de priester een askruisje op het 

voorhoofd van de gelovigen. Dat gebeurt ook in 

sommige protestantse kerken. Bij de orthodoxe 

christenen wordt er as over de kruin van de gelovige 

gestrooid. Dat alles als teken van inkeer. As op hoofd 

of voorhoofd drukt de spijt uit over wat er niet goed 

was in je levenshouding en het verlangen naar be-

kering en verandering. De as is afkomstig van de 

verbrande palmtakjes (in onze streken meestal buxus) 

die gebruikt werden bij de palmzondagviering van het 

voorgaande jaar. 

Uit: ‘Weg van God’ Kolet Jansen 

 

VASTENACTIE 

De burgeroorlog in Syrië zorgt al jaren voor een 

onveilige situatie voor vele onschuldige families. 

Duizenden onschuldige doden, kinderen die zonder  

hun ouders door het leven moeten. Vele burgers 

kunnen hun beroep of professie niet meer uitoefenen 

door de verschrikkelijke omstandigheden. Dit leidt tot 

economische problemen waardoor het leven van deze 

families instort. De onderdrukkingen zorgen ervoor dat 

het laatste beetje hoop en geloof in het leven van deze 

mensen wordt afgenomen. Vele Kerken, instellingen 

en moedige mensen vanuit Nederland hebben zich 

ingezet om de onderdrukte mensen in Syrië een kans te 

bieden hier in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

het mogelijk is geweest voor vele families om te 

vluchten naar Nederland. De Syrische vluchtelingen 

zijn eenieder die zich hiervoor heeft ingezet met hun 

leven dankbaar. Kinderen krijgen mogelijkheden tot 

scholing en worden voorbereid om Nederland te dien-

en met hun talenten. Ouders worden gesteund om een 

nieuw leven op te bouwen in Nederland en om zich te 

kunnen wortelen in onze samenleving. De Syrisch-

orthodoxe gemeenschap in Nederland heeft zich door 

de afgelopen decennia erg snel weten te wortelen in de 

samenleving. Met man en macht is de gemeenschap 

dagelijks bezig om zich in te zetten voor de Syrische 

vluchtelingen, zodat ook zij de kans krijgen om zich 

hier thuis te voelen. Er zijn in de huidige context van 

de Syrische vluchtelingen vele uitdagingen. De Syri-

sche vluchtelingen zijn door de eeuwenlange onder-

drukkingen gewend om met het beetje brood dat zij 

hebben te overleven. Zij hebben zich altijd kunnen 

voeden met het Hemels Brood en Geestelijke drank, en 

zij konden zich vasthouden aan de sterke christelijke 

identiteit die hen hoop gaf. De grote wond nu is de 

onthechting van deze identiteit en gemeenschap. De 

saamhorigheid en cohesie met de gemeenschap is wat 

de Syrische vluchtelingen het meest begeren en wat zij 

nu het meeste missen. Nooit eerder was de Syrisch-

orthodoxe gemeenschap zo verspreid over de hele 

wereld. Het Syrisch Orthodox JongerenPlatform zet 

zich in om de reeds gewortelde Syrisch-orthodoxe ge- 
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lovigen te betrekken in het leven van de nieuw 

gevluchte broeders en zusters. De vluchtelingen leren 

hierdoor van de ervaringen die de Syrische gemeen-

schap heeft opgedaan in Nederland en op welke manier 

zij het beste één kunnen worden in Nederland en een 

bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het is 

ontzettend belangrijk om de eigen identiteit niet te ver-

geten, maar het is belangrijker om een weg te creëren 

in de dynamische samenleving in Nederland, om zo 

efficiënt mogelijk in te burgeren en een onderdeel te 

worden van de Nederlandse samenleving. Met hulp 

van tientallen vrijwilligers en donaties is het mogelijk 

om deze vervreemde Syrische vluchtelingen bij elkaar 

te brengen in sociale en religieuze activiteiten. Het 

Syrisch Orthodoxe JongerenPlatform heeft uw hulp 

hard nodig. Door uw financiële bijdrage is het 

mogelijk om Syrische vluchtelingen te voorzien van 

basisbehoeften en kan het integratieproces gestimu-

leerd worden. Tot op heden zijn er tientallen inzame-

lingsacties geweest voor kleding en speelgoed. Er zijn 

tientallen activiteiten georganiseerd om de Syrische 

vluchtelingen te betrekken bij de samenleving en haar 

gemeenschap. Van deze vruchten kunnen we nu pluk-

ken, maar om deze kwetsbare mensen te helpen op te 

bloeien in het leven zijn er nog honderden handen no-

dig om dit gerealiseerd te krijgen. Wij danken u bij 

voorbaat voor uw vrijgevigheid en wij vragen u om 

ons in jullie gebeden te herinneren.  

In Christus, 

Simon Saliba , Syrisch Orthodox JongerenPlatform 

THERMOMETER VASTENACTIE 

In de gemeentekamer zal een thermometer staan 

waarop aangegeven wordt hoeveel de vastenactie 

wekelijks heeft opgebracht. In 2018 was deze actie in 

Schiedam een succes. We hopen in ieder geval € 800 

bij elkaar te brengen. U doet toch ook mee! 

GEDACHTEN EN GEBEDEN VOOR DE 40-

DAGENTIJD  

Boekjes speciaal ontwikkeld voor de Veertigdagentijd 

worden binnenkort verwacht. “Dragers van het licht - 

Met Micha op weg naar Pasen’’ is de titel geworden 

van het boekje, dat een herziene versie is van Micha & 

de anderen. 

Deze boekjes zijn binnenkort te verkrijgen in onze 

parochie. 

 

KONINGSDAG 

Op Koningsdag zaterdag 27 april van 10-17 uur 

organiseren we in Schiedam een rommelmarkt in de 

OK-kerk van Schiedam aan de Dam 30.  

Tevens zal deze dag de kerk open zijn voor 

bezichtiging. 

Wat hebben we nodig? 

*Als u bruikbare 2de hands spullen heeft, zijn deze van 

harte welkom. We beschikken over een beperkte 

opslagruimte, dus het liefst de spullen in de week van 

Koningsdag of op de dag zelf afgeven. 

*We zoeken mensen die op de dag zelf (gedeelte van 

de dag is ook prima) beschikbaar zijn om aanwezig te 

zijn op de rommelmarkt of in de kerk om toezicht te 

houden.  

*We zoeken mensen die om 8 uur aanwezig kunnen 

zijn om de rommelmarkt op te bouwen (in de hal van 

de kerk of bij mooi weer buiten). 

*Al het geld wat opgehaald wordt, is voor onderhoud 

van ons kerkgebouw. 

In de gemeentekamer komt een lijst te hangen voor 

aanmelding. Aanmelding kan ook via de mail: 

h.w.vanberkel@zadkine.nl  

We hopen van harte dat deze dag een gezellige, 

succesvolle dag wordt! 

Hilde Romeijn.  
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