Kerkpleinnieuws
weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 17 week 18 maart – 24 maart
Sint Jan de Doper - Visitatie is een deelgemeenschap van De Goede Herder parochie.
Pater Leo de Jong o.p. inspireert onze gemeenschap voor de dominicaanse traditie.
Kerk en secretariaat: Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam tel. 010-4735066
Secretariaat: donderdag, vrijdag 09.30-11.30 uur. email: info@sintjan-visitatie.nl
Website: www.sintjan-visitatie.nl. Bankrekening: nl 68 ingb 0000203272
Kopij en info kerkpleinnieuws: info.kerkpleinnieuws@meandermaas.nl
E-mailadres pastores: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl
Pastores zijn: Charles Duynstee, Henri Egging, Avin Kunnekkadan, Kees Koeleman.

Vieringen
Zondag

24 maart

11.00 uur

derde zondag van de vasten
eucharistieviering
pater Leo de Jong o.p.
zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

De opbrengst voor De laureaat Geuzenpenning padre Alejandro in onze kerk was 204 euro
LITURGISCHE SCHIKKING IN DE VASTENTIJD
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen: Feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons
dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
De zes zondagen van de Vasten vormen als het ware de etappes van onze voorbereiding op Het
Paasfeest.
Maar ook door onze deelname aan de Vastenactie bereiden wij ons voor op het Paasfeest. De
evangelielezingen geven ons gedachtes aan op weg naar Pasen, met de schikking willen we ook op
weg gaan.
De bloemen kunnen je zomaar aanspreken. Je bent verwonderd over hun vorm en de
kleurenpracht. Je staat een moment stil in verwondering. Want je weet: je bent verbonden met
de aarde, met de lucht en bovenal met het water dat dit leven mogelijk maakt.
De kale boom komt tot bloei. De zwarte aarde brengt planten voort, leven voor mens en dier.
Elke week komt er meer kleur en bloei in de boom en de schikking.
De gebruikte bloemen geven hoop in deze tijd, de uitbottende lentetak groeit vanuit de kale
vlakte.
Op maandag 25 maart 2019, Maria Boodschap, wordt om 19.30 uur een dienst van Woord en Gebed
gehouden in de Sint-Jacobuskerk, Kerkweg 51, 3124KD Schiedam. De kerk is open vanaf 19.00 uur.
Deze dienst wordt georganiseerd door de Lourdeswerkgroep, na de viering is er een ontmoeting
voor de Lourdesgangers.
Alle parochianen zijn van harte welkom.
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Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) aswoensdag. 06 maart 2019
(Lezingen: Jesaja 58, 6-10; Matteüs 6, 1-16,16-18)

Ruimte scheppen…
Vandaag beginnen wij de Vastentijd. Veertig dagen lang leven wij sober, en nemen wij minder
ruimte in. Als ons lichaam al niet dunner wordt door minder eten of snoepen, dan mag in ieder
geval ons ‘dikke ik’ wat afslanken.
De terugtrekkende beweging die wij maken door te vasten, hebben wij niet zelf bedacht. God zelf
is ons op deze weg als eerste voorgegaan. Want door de wereld te scheppen en in stand te houden,
maakt God voortdurend een terugtrekkende beweging. God maakt ruimte voor ons, mensen, opdat
wij ons in vrijheid kunnen ontplooien.
Maar als iedereen voor zichzelf de grootst mogelijke vrijheid wenst, dan is er geen ruimte meer
voor de natuur. Dan is er ook steeds minder plaats voor de andere schepselen, planten en dieren.
En uiteindelijk gunnen wij onze medemensen geen plek meer onder de zon.
In het evangelie typeert Jezus twee houdingen die als uitersten tegenover elkaar staan. Zo zijn er
aan de ene kant mensen die de ruimte vullen. Zij zoeken de openbaarheid op om hun goedheid en
hun vroomheid te demonstreren.
Op de hoeken van de straat geven zij van hun bezit aan de armen. Voor het oog van de mensen
prevelen zij lange gebeden. Waar iedereen bij is, laten zij zien hoe zwaar het is om te vasten. Zij
blazen zich op van eigendunk.
Wat zij daarbij niet in de gaten hebben, is hoe afhankelijk zij blijkbaar zijn van de goedkeuring van
anderen. Jezus zet deze twee houdingen dik aan om de andere kant nog duidelijker te
onderstrepen. Want in de relatie met God speelt een andere beweging.
Je hoeft niet het goed te doen voor de ogen van de mensen. Door te pronken met je zichtbare
daden, kom je niet dichter bij God, integendeel. Want God ontmoet je niet aan je buitenkant, maar
van binnen, in het diepst van je zijn. In het verborgene, in je intimiteit, daar waar niemand anders
komen kan, daar is God.
De uitersten die Jezus in het evangelie beschrijft, zitten in ieder van ons. Soms doe ik mijn best om
te laten zien hoe goed ik ben voor een ander, zodat ik complimenten binnenhaal. Maar er zijn ook
momenten dat ik gewoon doe wat gedaan moet worden. Dan krijg ik liever geen ‘dankjewel’, want
ik heb het van harte gedaan.
In werkelijkheid is het meestal niet de ene of de andere houding: pronken met onze goede daden
of onbaatzuchtig goed doen. Eigenlijk doen wij dat allebei wel. De tegenstelling die Jezus in het
evangelie maakt, helpt ons om kritisch te blijven op onszelf. Zijn wij soms toch niet zo vol van
onszelf, dat wij anderen geen ruimte laten?
De profeet Jesaja, die wij in de eerste lezing hoorden, spreekt uitgebreid over de opdracht om
gerechtigheid te doen. Zijn woorden zijn veeleisend. Want wij moeten kritisch naar onszelf kijken.
Waar zijn wij mede schuldig aan onrecht in onze wereld? (Al was het maar door ons koopgedrag.)
Durven wij het werkelijk aan eerlijk te delen? En hoe gastvrij zijn wij, voor wie beschutting nodig
hebben?
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Maar dan wordt duidelijk dat wij wel een echte keuze hebben. Als wij rechtvaardige verhoudingen
herstellen, dan wordt het licht. Als wij het hulpgeroep van andere mensen horen, dan zal God ook
onze vragen verstaan. Hij zal er zijn.
En het is waar: nu is het de tijd voor een ommekeer. Want wij nemen steeds meer ruimte in: door
ons grote ego, maar ook letterlijk door onze toenemende lichaamsomvang. En als wij al proberen
om een wat meer gezonde levensstijl aan te leren, nemen de gesprekken daarover heel veel
aandacht en ruimte in.
Ook in het groot zie je deze beweging. Wij zijn wel verontrust over de opwarming van de aarde.
Maar ondertussen gebruiken wij steeds meer energie en maken wij de grondstoffen van de aarde
op.
Als wij mensen ons niet inschikken, net als God bij de schepping, gaan wij op den duur alle ruimte
vullen. Dan is er geen ruimte meer voor iets anders dan wij zelf. Wanneer wij ons inschikken om
anderen meer ruimte te geven, dan zou dat ons leven een heel andere dimensie kunnen geven.
In plaats van betrokken op onszelf, raken wij dan betrokken op de wereld om ons heen. Wij gaan
ruimte maken voor anderen dan onszelf. Wij beperken onze eigen mogelijkheden, zodat er leven
mogelijk blijft voor de generaties die na ons komen.
Op deze Aswoensdag gebruiken wij as om stil te staan bij de vergankelijkheid van ons leven. Wij
tekenen ons met een kruis op ons voorhoofd vanuit het diepe weten dat sterven en leven geborgen
zijn in God. En wij horen daarbij zeggen: ‘Bekeert u en gelooft in het evangelie’. Of: ‘Stof zijt gij en
tot stof zult gij wederkeren’.
Niet voor niets worden wij aan het begin van de Veertigdagentijd herinnerd aan de dood èn aan het
leven. Want wanneer wij onze sterfelijkheid wegdrukken, gaan wij steeds gulziger leven,
onverzadigbaar haast. Maar oog in oog met dood en leven, ervaar je pas hoe weinig er eigenlijk
nodig is.
Daarin oefenen wij ons in deze veertig dagen voor Pasen. Wij vasten, opdat wij onszelf leren
inperken, omwille van de ander. Als wij inschikken uit respect voor alles wat leeft, komt er ruimte
om te leven.
Amen.

Vastenactie 2019
Vorige week is er in de gezamenlijke viering aandacht gegeven aan de start van de vasten en
meditatietijd in de periode voor Pasen. Ook de vastenactie is daarmee gestart. Het thema dit jaar
is “Water, een nieuw begin”. Wij steunen met onze opbrengst van dit jaar waterprojecten in
Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië. Die waterprojecten zorgen voor infiltratie
systemen, putten, pompen en opslagtanks. Meer info hierover kunt U vinden op de site
www.vastenactie.nl of neem een van de folders mee die in de hal liggen.
Hoe kunt U helpen?
U kunt uw bijdrage elke week deponeren in de welbekende melkbus in de hal. Ook kunt U een
bedrag overmaken op rekening van de penningmeester: deelgemeenschap St. Jan-Visitatie onder
vermelding van Vastenactie 2019.
Verder bieden wij schoolplaten aan van verhalen uit het Oude Testament. Bekijk ze eens en
misschien is er iets bij om mee te nemen.
Op 31 maart hebben wij wat extra lekkers voor bij de koffie. Ook hiervan is de opbrengst voor de
vastenactie.
3

U wat lekkers bij de koffie en wij een bijdrage voor onze actie!!!!!
Zoals elk jaar is er ook nu weer een gedeelte van de opbrengst voor een doel dichtbij. We hebben
als vastenactie groep van de deelgemeenschappen Goede Herder, Schiedam gekozen om een
percentage van de opbrengst te doneren aan het project: voedselbank tuinieren. Op 3 plaatsen in
Schiedam zetten vrijwilligers zich in om verse groenten en fruit te verbouwen als aanvulling op de
voedselpakketten. Voor het geld wat wij geven kunnen er zaden, plantjes en gereedschap worden
gekocht.
Daarbij zetten we ook de mand weer klaar voor de voedselbank. Hierin kunt U koffie, thee, blikjes
worst, meel, suiker, iets lekkers enz. brengen voor in de voedselpakketten. Wij zorgen dat het bij
de Voedselbank wordt gebracht.
Zo kunnen wij op vele manieren onze bijdrage leveren, wij bevelen de actie van harte aan en
rekenen op uw hulp !!!

Agenda
Zaterdag 23 maart: 3e van drie bijeenkomsten “Spreken over geloven”
Juist in onze tijd is spreken over geloof geen gemakkelijke opgave. In de ons omgevende cultuur zijn
God en Godsdienst steeds meer afwezig en de officiële kerkelijke instanties hanteren vaak een
geloofstaal, die de onze niet meer is. Zullen we het toch proberen, met al ons zoeken, onze vragen,
onze hoop?
Ons voorstel is om deze geloofsgesprekken te laten beginnen met een gedeelte uit een preek van de
Middeleeuwse Dominicaan Meister Eckhart o.p. die vele mensen binnen en buiten de kerken
tegenwoordig boeit met zijn verrassende benadering van ons geloof. U krijgt die tekst van te voren te
lezen, zodat wij vandaar uit kunnen zien, waar het gesprek ons heen voert. Gaat u mee op zoektocht?
Begeleiding: Leo Raph. A. de Jong o.p.
Locatie: parochie van de St. Jan/ Visitatie. Mgr. Nolenslaan 99. 3119 EB Schiedam
Data: zaterdag 23 maart 2019 14.00 uur tot 16.00 uur
Deelname: Inschrijving alleen voor de gehele cursus en in volgorde van aanmelding. De groep bestaat
uit maximaal 12 personen. Indien nodig werken wij met een wachtlijst
Aanmelden: Bij José van der Torre o.p., Tel 0180-859955 of via info@leerhuisspiritualiteit.nl
Donatie: € 5,00 per keer

Snuffelen tussen Boeken, CD’s en Ikonen?
Pater Leo de Jong heeft voor zijn verhuizing naar Voorschoten heel wat uitgezocht en afstand gedaan
van boeken, CD’s en ikonen. Nieuwsgiering of er wat voor u bij zit?
Wij geven op verschillende plekken en momenten de kans om te snuffelen en heeft u iets gevonden,
dan hopen wij op een donatie.
Deze donaties willen wij gebruiken om het boek te financieren dat wij in april uitgeven, ter
gelegenheid van ons 25 jarig jubileum.
Waar en wanneer kunt u komen snuffelen:
Data Schiedam: 23 maart, voorafgaand aan de cursus Spreken over geloven van 13.15 -13.50 uur.
24 maart, na de viering
Locatie: St Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam
Data Rotterdam: 17 maart Na afloop van de Viering in de dagkerk van 11.45 – 12.45 uur
Locatie: Citykerk Het Steiger, Hang 18, 3011 GG of 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam
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Zaterdag 13 april: 25 jaar Leerhuis Spiritualiteit en stichting Oecumenische ontmoetingen
Rotterdam
Beste belangstellenden, het Leerhuis Spiritualiteit en Stichting Oecumenische ontmoetingen
Rotterdam, bestaan beide 25 jaar. Door de jaren heen hebben wij vaak samengewerkt om u een scala
aan activiteiten, zoals lezingen en reizen, aan te kunnen bieden. Dit is de aanleiding geweest om ook
bij deze heugelijke bijeenkomst onze krachten te bundelen.
Graag bieden wij u deze dag aan om samen terug te blikken op de hoogtepunten van de afgelopen
jaren, om ons te laten inspireren door de lezing van Père Cyrille Vael, monnik van de Abdij van
Chevetogne en een boek te presenteren, geschreven en uitgegeven door het Leerhuis Spiritualiteit.
Na de lunch is er een presentatie van de oecumenische ontwikkelingen, contacten en ontmoetingen in
en vanuit Rotterdam met door de jaren heen een boeiende samenwerking met vele activiteiten,
waaronder vieringen, leerhuis en lezingen maar ook reizen. We sluiten het middagprogramma af met
een Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag met medewerking van het koor van de Byzantijnse
Gemeenschap Wladimirskaja.
Plaats: de St. Dominicuskerk (citykerk ‘Het Steiger’), ingang (achterzijde) 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN
Rotterdam.
Programma:
10.00 inloop met koffie en thee
10.30 verwelkoming
10.45 Lezing in het Nederlands/Vlaams door Père Cyrille Vael: “Het verloren paradijs van het niet weten”
Zie ook https://www.nieuwwij.nl/interview/eindelijk-is-god-dood-we-kunnen-opnieuw-geloven/
11.30 pauze
12.00 gelegenheid voor vragen
12.45 presentatie jubileumboek Leerhuis Spiritualiteit
13.00 lunch
14.15 presentatie “Oecumene in en vanuit Rotterdam”
15.00 pauze
15.30 Byzantijnse Vesperviering voor de Palmzondag m.m.v. het Byzantijnskoor Wladimirskaja
16.30 feestelijke afsluiting met hapjes en drankjes
U zult begrijpen dat wij het zeer op prijs stellen als u kunt laten weten of u geheel of gedeeltelijk
aanwezig bent, graag horen wij dat uiterlijk 31 maart a.s.
Wij vragen u zich aan te melden via: https://goo.gl/forms/IhfllqMGAphnQz0f2
Lukt dit niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via glbruinaars@hetnet.nl
Onder vermelding van onderstaande gegevens:
Naam, adres of e-mail, telefoonnr. (deze gebruiken wij alleen in noodgevallen)
En wilt u aangeven bij welke onderdelen u aanwezig bent: ochtendprogramma / lunch /middagprogramma
Vriendelijke groet,
namens beide organisaties, José van der Torre en Co Elshout

Gaat u mee: 8-daagse reis naar het Griekse eiland Rhodos? dinsdag 8 mei t/m dinsdag 15 mei
2019
Pater Leo de Jong heeft deze reis voorgesteld. Graag gaat hij nog eenmaal met ons naar de Griekse
eilanden, naar het eiland waar hij zijn ontdekkingstochten begon. Vooral de steden, kerken en
kloosters zijn bezienswaardig, maar ook de natuur is mooi, zeker in het voorjaar. We waren er al
eerder, op de eilandenreis in 2011. De bekendste plaatsen zullen we ook nu weer bezoeken, zoals
Rhodos-stad, de ridderstad en de kruisriddersburcht en de musea in het hospitaal van de ridders en in
het Grootmeesterpaleis.
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En de zeer oude kerkjes met boeiende ikonen en de kathedraal bij Mandraki, de klassieke haven. En
aan de ander kant van het eiland de stad Lindos, met de akropolis en de restanten van de tempel voor
Pallas Athena en ook een kasteel van de kruisridders. En met het prachtige zicht op de oude haven,
waar Paulus ooit aan land kwam.
Maar ook bezoeken we dit keer enkele kloosters, zoals Moni Ipsenis (bewoond door 14 nonnen), met
een prachtige kerkje en een uit olijvenhout gesneden iconostase. En Moni Thari (bewoond door 6
monniken), waar de binnenmuren zijn bedekt met fraaie fresco's. Het kloostercomplex heeft mooie
tuinen en een wijngaard. En dagtocht naar het eilandje Symi, met het stadje van de sponzenvisserij en
het grote Panormitis-klooster. Maar ook heerlijk vrije tijd en twee vrije dagen voor de stad en/of het
strand. En we verblijven de gehele week in een goed en schitterend gelegen hotel aan zee èn vlakbij de
gezellige oude stad!
We vliegen met Tui Fly van en naar Rotterdam Airport! (vliegtijden altijd onder voorbehoud): 8 mei OR
281 Rotterdam 09.15 – Rhodos 14.10 en 15 mei OR 282 Rhodos 14.40 – Rotterdam 17.50
Reissom: € 1.328 (toeslag 1 persoonskamer: € 179) Inbegrepen: vliegreis Rotterdam – Rhodos Rotterdam, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag en overige heffingen, ruimbagage 20 kilo, transfer
van en naar de luchthaven en alle vervoer ter plaatse tijdens de excursies, 7 overnachtingen in een
tweepersoonskamerkamer met balkon en zij-zeezicht (geldt ook voor de éénpersoonskamers) en
halfpension (ontbijtbuffet en diner) in Hotel Mediterranean in Rhodos-stad (en direct aan strand en
zee), alle excursies en entreegelden zoals vermeld in het programma, reisleiding en inhoudelijke
begeleiding en plaatselijke Nederlandssprekende gidsen, fooien. Niet inbegrepen: drankjes,
verzekeringen, lunches. Minimaal 20 deelnemers (maximaal ca. 25).
De tijd dringt. Onze reserveringen lopen voorlopig tot 1 maart. Dan moeten we weten of er
voldoende deelnemers (te verwachten) zijn om de reis door te laten gaan. Laat ons dus a.u.b. zo
spoedig mogelijk weten dat u misschien of waarschijnlijk of zeker meegaat. Vragen? Bel of mail ons!
Co Elshout: 010-4220471 / mail@oecumont.nl Of José van der Torre o.p. 0180-859955 /
info@leerhuisspiritualiteit.nl
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