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Paaszondag 

Uit: ‘Dragers van het licht’ Met Micha op weg naar Pasen 

Alle dikke, fantastische boeken over Maria Magdalena ten spijt geeft de Bijbel slechts een klein, maar toch diep 

inzicht in haar leven. Niks zondares, minnares of echtgenote, wel één die verlost werd van zeven geesten, van een 

innerlijke verscheurdheid en verlies van identiteit. Zichzelf, haar leven, had ze van Jezus terug gekregen. Hij was 

haar leven. Zijn dood vermoordde ook haar. Ze heeft, lezen we, alleen nog oog voor het dode, stenen graf. Haar ogen 

zien de engelen en Jezus, maar ze kan enkel vragen naar het dode lichaam. Als dan die bekende stem haar naam zegt  

is het alsof ze wakker wordt gekust, opgewekt uit de 

dood. Ze heeft haar meester terug en wil hem 

vasthouden, klampt zich aan het nieuwe leven vast. 

Maar Jezus maakt haar duidelijk dat zijn leven (en dus 

ook haar leven) van een andere orde is. Hij moet 

opstijgen, niet meer gebonden zijn aan een enkele 

plaats, leven voor alle mensen worden. Daar kan ze 

mee verder. Op haar beurt mag Magdalena de 

leerlingen wakker kussen, en wordt de apostel der 

apostelen: ‘Ga naar mijn broeders en zusters…’ 

Zalig Pasen! 

Geloven? 

 

Als je aan iemand vraagt wat geloven persoonlijk 

betekent, zal iemand dat niet gelijk zo makkelijk 

onder woorden kunnen brengen. Vrijuit over 

geloof spreken is in onze samenleving sowieso 

niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom 

is het juist goed om stil te staan en in te gaan op 

wat geloven voor ons betekent. Vaak hebben we 

wel een beeld of een gevoel van geloven, maar om 

dat te verwoorden is wat lastiger.  

Enkele jaren geleden heb ik het huwelijk van twee 

jonge mensen mogen inzegenen. De man kwam 

van oorsprong uit Limburg en was Rooms-

katholiek opgevoed. De vrouw had geen 

christelijke opvoeding. Zij zei tegen mij dat zij het  

huwelijk wilde laten inzegenen vanwege haar 

vriend. Op haar opmerking dat zij niet geloofde 

reageerde ik en vroeg wat zij bedoelde met: ‘Ik 

geloof niet’.  Zij keek mij aan en wist hier geen 

antwoord op te geven. Ik zei tegen haar dat ik 

meer mensen heb gesproken die zeiden dat zij niet 

geloofden maar hoe deze mensen in de wereld 

bezig waren voor mij alles te maken had met 

geloven. Soms hebben mensen een beeld van 

geloven dat niet overeenstemt met wat er in de 

geloofsgemeenschap beleden wordt.   

In God geloven is in onze tijd niet meer 

vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er nog steeds 

mensen die enthousiast zijn over christelijk geloof 

en dit ook uitdragen. We weten niet waarom de 

ene mens wel en de andere niet gelooft. Wel 

weten we als mensen in aanraking komen met 

gemeenschappen van mensen die leven vanuit de 

Schrift en de Traditie, dat ze geïnteresseerd raken. 

Al generaties lang geven mensen de Bijbelse 

verhalen door. Ook in hun doen en laten proberen 

zij iets te laten zien van hun geloof. Geloven is 

een begrip met een breed scala van betekenissen. 

We onderscheiden een aantal, in het besef echter 

dat ze niet te scheiden zijn: 

•    Geloven als vertrouwen op God die de wereld 

draagt en ons uitdaagt om in zijn naam te leven op 

aarde onder de hemel. 

•    Geloven als verwondering. Verwondering over  
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en respect voor het mysterie dat ten grondslag ligt 

aan alles wat leeft. 

•    Geloven als weet hebben van. Een 'ander' 

weten, kennis van wat ertoe doet en wat niet, 

welke weg we mogen gaan, op welke wijze ons 

leven zinvol kan zijn en welke toekomst ons 

wacht. Weten van schepping, bevrijding en 

voltooiing.  

•    Geloven als waagstuk. Het wagen met God. In 

onzekerheid, maar toch op hoop van zegen op weg 

gaan door de hoogten en diepten van het leven, 

over de bergen van nabijheid en door de dalen van 

eenzaamheid. Onder ogen zien dat het leven met 

God niet alleen rust maar ook veel onrust geeft. 

Geloven als getuigen. Onder woorden proberen te 

brengen wat wezenlijk is en waar het op aan komt. 

Verbindend en richtinggevend. Geloven geeft 

profiel en dat mag aan het licht komen. Het geeft 

iets om voor uit te komen, van te getuigen en ook 

samen voor te staan. 

•   Geloven als keuze. Geloven daagt uit tot 

keuzes. De keuze om telkens weer te kiezen voor 

het leven en tegen de dood, voor het goede en 

tegen het kwade, en te groeien in 

onderscheidingsvermogen. 

•  Geloven als navolging. Onderstreping van het 

belang van creatieve gehoorzaamheid aan het 

woord van Christus om in Zijn spoor te willen 

leven. 

Deze verschillende facetten geven een beeld van 

een weg van gelovig leven. Het is een uitdaging te 

geloven temidden van de weerbarstigheid van ons 

leven. In het geloof gaat het niet alleen maar om 

het voor waar houden van bepaalde Bijbelse 

voorstellingen. Het is een weg om te gaan, van 

verlangen en gemis, van twijfel en wanhoop, van 

diepe dankbaarheid, van vreugde en verdriet. 

Geloven is een werkwoord, een dynamisch proces 

van leren leven, in geloof, hoop en liefde, in 

gerechtigheid en vrede. Geloven kan een gave zijn  

 

maar tegelijkertijd ook een opgave. Het kost ons 

wat om te vertrouwen en de hoop op geloof en 

liefde levend te houden. 

 

Pastoor Leen Wijker 
 

VIERINGEN 
 

Woensdag   17 april 

19.30    Chrismamis in de kathedraal  

             van Utrecht 

Donderdag 18 april 

19.30     Eucharistieviering 

             Witte Donderdag             

 Vrijdag      19 april 

19.30     Gebedsdienst met kruisverering 

              Goede Vrijdag  

Zaterdag   20 april 

21.00     Eucharistieviering 

             Paaswake        

Zondag     21 april 

10.30      Eucharistieviering met doop 

              Eerste zondag van Pasen  

Zondag    28 april  

10.30    Eucharistieviering 

             2e zondag van Pasen       

 Zondag   5 mei    

10.30    Dienst van schrift en gebed 

             3e zondag van Pasen  

Zondag    12 mei 

10.30   Eucharistieviering 

            4e zondag van Pasen 

Zondag   19 mei 

10.30   Eucharistieviering 

            5e zondag van Pasen 

Zondag   26 mei 

10.30   Eucharistieviering 

           6e zondag van Pasen 

13.30   Gebedsdienst in Liduinabasiliek    

14.00   Liduinaprocessie 

14.45   Gebedsdienst in Grote Kerk 

15.00   Vervolg Liduinaprocessie       

15.45   Vesper in Liduinabasiliek 
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Donderdag 30 mei 

10.00    Eucharistieviering in Delft  

            Hemelvaart van de Heer 

Zondag      2 juni 

10.30   Eucharistieviering 

           7e zondag van Pasen    

Zondag      9 juni 

10.30  Eucharistieviering 

          Pinksteren 

Zondag     16 juni 

10.30   Dienst van schrift en gebed 

            Allerheiligste Drie-eenheid 

 

BIJ DE VIERINGEN 

 

Eerste zondag van Pasen 

Op de eerste zondag van Pasen, het hoogfeest waarop 

we de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus vieren, 

zal Richard Huigen gedoopt worden en voor de eerste 

maal deelnemen aan de heilige communie. 

 

Hemelvaart van de Heer 

Op 30 mei zal het hoogfeest van de Hemelvaart van de 

Heer in een gezamenlijke viering in Delft worden ge-

vierd. In deze viering zullen ook enkele feesticonen 

gezegend worden. 

 

Het hoogfeest van Pinksteren 

Op het hoogfeest van Pinksteren, 9 juni a.s., waar we 

de uitstorting van de Heilige Geest vieren zullen Anne 

Voss, Hanna Meering en Naomi Hoogeweij toetreden 

tot de Oud-Katholieke Kerk. 

 

KERKBESTUUR 

 

Gemeentevergadering 

Op zondag 7 april jl. was de jaarlijkse gemeente-

vergadering. Dit jaar vond deze plaats voor het 

hoogfeest van Pasen. Dat is niet gebruikelijk maar door 

de volle agenda’s van de leden van het kerkbestuur 

konden we geen andere datum vinden. Het was een 

goed bezochte en constructieve vergadering! Er stond-

en veel punten op de agenda. 

 

Aanpassing altaartafel 

De altaartafel zal na Pasen worden aangepast. Deze is 

nu veel te groot voor de altaar ruimte. De tafel zal met 

ongeveer een derde verkleind worden. Kees Zoutendijk 

liet op de gemeentevergadering een altaarmodel op 

schaal zien. De gemeentevergadering stemde in met dit 

voorstel. Er zal voorlopig een altaartafel uit Den Haag 

geplaatst worden. Zodra de altaartafel is aangepast zal 

de bisschop in een viering het aangepaste altaar in-

zegenen. 

 

Vastenactie! 

De stand van de thermometer van onze vastenactie 

stond 7 april op 721 euro. Een fantastisch resultaat. We 

streven naar een bedrag van 800 euro en hopen dat ook 

te halen. Alvast heel veel dank voor uw bijdragen! 

 

Communiebankkleed 

Gina Huigen-Hebels heeft heel hard gewerkt aan een 

mooi nieuw communiebankkleed. Voor het hoogfeest 

van Kerst is deze gezegend en in gebruik genomen. 

 

WEL EN WEE 

 

Naomi Hoogeweij heeft een operatie ondergaan. Deze 

was ingrijpender dan zij had verwacht.  

Gina Huigen-Hebels heeft behandelingen in het 

ziekenhuis ondergaan vanwege een ijzertekort. We 

hopen dat deze behandelingen helpen en haar wat meer 

energie zullen geven. 

Beiden wens ik een voorspoedig herstel toe! 

 

ACTIVITEITEN 

 

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  
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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.  

 

Bijbelgroep 

Er is spontaan een bijbelgroep ontstaan o.l.v. Sophia 

Chan en Raymonde Padmos. Op de eerste bijeenkomst 

heeft de pastoor een inleiding verzorgd over de 

structuur van de bijbel. De bijbelgroep komt eenmaal 

in de twee weken bijeen. Het is geen vaste groep. 

Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomsten 

bij te wonen. 

 

Voorbereiding bezinningsweekend 

Op 23 april a.s. om 19.30 is de eerste voorbereidings-

bijeenkomst voor het bezinningsweekend van Cheve-

togne. 

 

BISDOMDAG 

 

Op zaterdag 11 mei a.s. is er een bisdomdag met 

workshops en een jongerenprogramma. Het thema van 

deze dag is:  Familie… Familiekerk? 

De mooie èn moeilijke kanten belicht. 

 

Graag voor 1 mei aanmelden en aangeven welke 2 

workshops u wilt volgen. Dit kan op: www.okkn.nl. 

Informatie over het jongerenprogramma is te vinden 

op: okj.okkn.nl.  

Aanvang 10.00 tot 17.30 uur in de Ste. Gertrudis-

kathedraal, Willemsplantsoen 2 Utrecht. 

LIDUINAPROCESSIE  

 

Op 21 juni 2015 is er voor de eerste maal een 

Liduinaprocessie geweest in Schiedam. De rector van 

de St. Liduinabasiliek, pastor Henri Egging, heeft het 

initiatief genomen om dit te organiseren. Op zijn 

verzoek hebben wij onze kerk opengesteld en de 

relieken in het zicht geplaatst. Inmiddels wordt er 

jaarlijks een Liduinaprocessie gehouden op de zesde 

zondag van Pasen. In 2018 liep in deze processie ook 

de bisschop van Rotterdam mee. Zij stonden stil voor 

onze kerk voor een gebed. Daarna ging de processie 

verder. De bisschop bedankte voor onze medewerking.  

Naar aanleiding van een mail, die de pastoor van ‘t 

Huis te Poort namens het kerkbestuur had geschreven, 

met de wens om als parochie ook actief te participeren, 

heeft er op 22 november 2018 een overleg plaats 

gevonden met rector Henri Egging en Ad Sosef.  Dit 

was een heel constructief overleg met de uitkomst dat 

we als (Oud- en Rooms-) katholieken zullen 

participeren in de processie. Dat betekent dat onze kerk 

open is, de relieken van de Heilige Liduina op de 

altaartafel geplaatst zullen worden en dat de processie 

door onze kerk zal gaan. Daarna gaat de processie weer 

verder op weg naar de Liduinabasiliek. Dit zal plaats 

vinden op zondag 26 mei 2019. Het kerkbestuur hoopt 

van harte dat parochianen hieraan zullen deelnemen! 

ZIE VIERINGEN! 

 

MASTERCLASS GREGORIAANS 

Op zondag 12 mei a.s. wordt er een masterclass 

Gregoriaans georganiseerd o.l.v. Wouter Blacquière. 

Er wordt ingegaan op de kerkelijke toonsoorten, het 

Gregoriaans notenschrift, het zingen van gregoriaans 

en nog veel meer. Ook wordt Gregoriaans ten gehore 

gebracht. Deze masterclass begint om 13.30 uur en zal 

eindigen om 15.30 uur. Aansluitend wordt om 16.00 

uur de vesper gezongen. 

Iedereen kan aan deze masterclass meedoen en is van 

harte welkom. U kunt zich opgeven bij pastoor Leen 

Wijker. 

mailto:pastoor@oudkatholiekschiedam.nl
mailto:secretaris@oudkatholiekschiedam.nl
mailto:penningmeester@oudkatholiekschiedam.nl


Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius – NIEUWSBRIEF – april/mei 2019  

CONTACTGEGEVENS  

 

Pastoraat 

Can. pastoor drs. L.E. Wijker 

  070-3463912/06-13036272 

  pastoor@oudkatholiekschiedam.nl 

 

 

Secretariaat a.i 

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 

 

  

 

 

mailto:pastoor@oudkatholiekschiedam.nl
mailto:secretaris@oudkatholiekschiedam.nl
mailto:penningmeester@oudkatholiekschiedam.nl

