Kerkpleinnieuws
weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 21 week 15 april – 21 april
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
Dinsdag

16 april

19.00 uur

Boeteviering
viering van Woord en Gebed
voorganger: pastor Henri Egging
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

Donderdag

18 april

19.00 uur

Witte Donderdag
eucharistieviering
voorganger: pater L. Raph. A. de Jong o.p.
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

Vrijdag

19 april

15.00 uur

Goede Vrijdag
Kruisweg
voorganger: Liturgiegroep
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

Zaterdag

20 april

21.00 uur

Paaswake
eucharistieviering
voorganger: pater L. Raph. A. de Jong o.p.
Zanggroep Sint Jan o.l.v. Zuri Ramirez

Zondag

21 april

11.00 uur

Eerste Paasdag
eucharistieviering
voorganger: pater L. Raph. A. de Jong o.p.
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
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Schikking 6e zondag veertigdagentijd: Palmzondag
Deze zondag horen we in de lezingen over de intocht in Jeruzalem. Jezus betreedt de stad, gezeten op
een ezel. Met de klanken van muziek en met zwaaiende palmtakken wordt hij binnengehaald als de
grote koning. Onder gezang en geroep: “Kijk naar de Koning van vrede en recht. Zwaai met een
palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt ons vreugde”.
In de schikking zien we palmtakken, gebogen naar elkaar en zij vormen de weg. Mensen halen hem
binnen. Zij zwaaien met palmbladeren, juichen en zingen. Nu nog halleluja maar straks kruisig Hem.
Er liggen stenen, zand en een enkele rode roos met doornen. Het is de weg die Jezus zal gaan.
Een weg naar nieuw leven door de dood heen.
Na deze zondag gaan we op weg naar Pasen met de verschillende plechtigheden.
Op de Goede Vrijdag is er de Kruisweg met aansluitend de kruisverering.
U wordt gevraagd om hiervoor bloemen mee te nemen. Deze bloemen worden na de viering verwerkt
in de bloemversieringen voor Pasen. Witte en gele bloemen maar ook groen, losse takken en andere
kleuren kunnen we hierbij goed gebruiken. Alle soorten bloemen!
En wanneer U ons bij het schikwerk wilt helpen dan bent U daarbij van harte welkom!

Geachte familie en vrienden van Rinie.
Van harte gecondoleerd met het overlijden van Rinie Vlugman. Wij zijn haar veel dank verschuldigd,
want tot in de periode van haar ziekte was zij medewerkster in onze parochie en zong ze in het koor. Ik
bewonderde haar rustig-vriendelijke uitstraling bij ons, zelfs toen zij al wist, dat zij niet meer zou
genezen.
Heel terecht hebben jullie op de annonce dat hart laten tekenen, dat de muziek omsluit. Want dat
was ze: ze zong veel en graag.
Wat een mooie tekst schreven jullie als afscheid:
“Sterven is voor altijd verhuizen van de
buitenwereld naar het hart van de
mensen die van je houden”.
Ik wil deze tekst aanvullen met een bede van mijn kant:
“En als ook wij gegaan zijn en in vergetelheid,
moge God haar en ons dan blijven vasthouden
in Zijn eeuwigdurende liefdevolle herinnering,
zodat zij en wij verder leven in Hem”.
Wij zullen Rinie en jullie gedenken in onze gebeden.
Veel licht, troost en sterkte toegewenst.
Hoogachtend en met hartelijke groet.
Leo Raph. A. de Jong o.p.
Voorschoten, 30 maart 2019.
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Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 5e zondag 40 dagentijd. 07 april 2019
(Lezingen: Jozua 5, 9a+10-12; Lucas 15, 1-3+11-32)
Geen overweging ontvangen, gezamelijke viering.

Vastenactie 2019
Op 31 maart hebben we na de viering een mooi bedrag opgehaald bij de koffie met lekkers.
Met elkaar hebben we 80 euro bij elkaar gesnoept. Een mooi bedrag! Maar dat was niet alles
want ook in de bus vonden we een mooie bijdrage en verder zijn er al aardig wat schoolplaten van
eigenaar gewisseld. Zo kwamen we die zondag op het geweldige bedrag van 177,25 euro.
Onze totale opbrengst tot nu toe is 246,95 euro. Maar we kunnen nog verder sparen.
Laten we er met elkaar een mooi, rond bedrag van maken. U kunt geld in de vastenbus doen of
het geld overmaken op het nummer van onze penningmeester onder vermelding van vastenactie
2019.
Ook voor de Voedselbank zijn er al 3 dozen vol levensmiddelen weggebracht. De mand blijft staan
tot de eerste zondag na Pasen. Een gedeelte van de opbrengst van onze spaaractie is bestemd
voor het voedselbank tuinieren. Dit wordt op 3 plaatsen in de stad gedaan door vrijwilligers die
zorgen voor een verse aanvulling van groenten, aardappelen en fruit bij de voedselpakketten. Er
worden zaden, pootaardappelen en jonge plantjes van gekocht.

Bezoek archief Schiedam
Op dinsdag 9 april hebben een aantal parochianen een bezoek gebracht aan het gemeente archief van
Schiedam. Dit in het kader van de Vastenactie. We werden verwelkomd door Carolien Nieuwenhuizen
met koffie. Zij vertelde in het kort iets over welk materiaal het archief heeft. En wat men er kan vinden.
Veel is er via internet te raadplegen. Vervolgens gingen we naar het depot, waar zij een aantal zaken
liet zien uit de geschiedenis van Schiedam. O.a. een 19e -eeuws schilderij van Lidwina. En ook het
oudste stuk uit de collectie. Iedereen vond het een zinvolle kennismaking met het archief.

Paus Franciscus vraagt om gebed voor artsen en hun medewerkers in oorlogsgebieden
Paus Franciscus vraagt voor de maand april om uw gebed voor de artsen en humanitaire hulpverleners
die hun leven riskeren in door oorlog verscheurde gebieden om het leven van anderen te redden.
In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 1.600 mensen in oorlogsgebieden gedood of gewond
geraakt. Eén op de drie van hen was kind! Het geweld en het lijden blijven voortduren.
Artsen en hun medewerkers zetten zich met hun ervaring en deskundigheid in gebieden van oorlog en
geweld in om de pijn van lichaam, geest en ziel van mensen te verminderen. Ze werken onder
omstandigheden van groot gevaar en zo getuigen ze vastberaden van hun geloof in de waarde van het
leven.
Door hun inzet, of ze nu gemotiveerd zijn door de woorden van Jezus of door hun eigen aangeboren
gevoel voor menselijke waardigheid, bieden ze de hoop dat de liefde in Gods hart uiteindelijk het vuur
in de harten van anderen kan aanwakkeren.
Om die reden vraagt de Heilige Vader ons om deze maand voor zulke moedige mensen te bidden.
Bidt u met ons mee? Het team van missio - Pauselijke Missiewerke
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Zondag 14 april: pater Leo de Jong o.p. in het televisieprogramma “De Verwondering”
De uitzending is: Zondag 14 april 2019, 08.25 uur - 09.00 uur op NPO 2; Ook te zien via deze link:
https://kro-ncrv.nl/programmas/deverwondering/seizoenen/seizoen-2019/leo-de-jong-kn1705701
Er is een opname geweest van anderhalf uur, dus wat de redactie gaat uitzenden in die 25 minuten, is
voor de geïntervieuwde zelf ook nog de vraag.

Annemiek Schrijver, over Leo Raph. A. de Jong o.p.
(NCRV-gids, 12-4-2019.)
Onlangs mocht ik Willemijn Dicke ontvangen in de boshut van de Verwondering. Willemijn schreef een
boek over haar spirituele zoektocht: De sjamaan en ik. Gaandeweg verandert ze van een atheïst die
alles zeker weet in een verwonderd mens dat openstaat voor het Mysterie. Tijdens haar queeste
komen veel goeroes voorbij: zenboeddhisten, sjamanen, handopleggers, swami’s en een Dominicaanse
priester. Deze priester helpt haar de wondere wereld van de mystiek te kennen. Maar op een gegeven
moment spreekt hij haar ook ernstig toe:
‘Nu ga ik iets zeggen wat jij niet zo leuk zult vinden, Willemijn. Om bij het water te geraken is het
noodzakelijk dat je je toewijdt aan een van die putten. Je moet één zo’n put grondig verkennen – en het
maakt niet zoveel uit welke put dat is. Wat jij de afgelopen tijd hebt gedaan is van de ene naar de
andere put hoppen voordat je de onderaardse rivier hebt bereikt.’
Ik raak nieuwsgierig naar die priester. Wie is deze man? Het blijkt te gaan om Leo Raph. A. de Jong
(1932). Onlangs schreef ik hier in de gids al over hem, in de hoop dat ook hij onze gast zou willen zijn:
‘Toen hij nog een jongeman was raakte hij in een ernstige crisis: al zijn zekerheden over dogma’s,
geloof, kerk en priesterschap sneuvelden. Schoonheid, ontroering, barmhartigheid, liefde, vergeving, de
leegte na iemands laatste levensadem, dit alles bleek te groot voor leerstellingen. Hij begreep dat we
ervaringen waar geen woorden voor zijn enkel maar eenvoudig moeten liefhebben. Zo ontdekte hij God
voorbij alle namen: ‘onnoembaar Gij.’
Wat een boeiende ontwikkeling kan een mens vanuit de leegte doormaken. Ik zie zo uit naar deze
man. Tot mijn vreugde gaat priester Leo de Jong in op onze uitnodiging: op de zondag van Palmpasen
zal hij mijn gast in de Verwondering zijn.
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Zelf vindt hij dat “ie iets te streng geweest is voor zijn zoekende pupil Willemijn”. Want het geloof van
deze priester is allesbehalve vastgeroest en dichtgespijkerd. Sterker nog, Leo kwam er in de loop van
zijn leven achter dat we bij het loslaten van zekerheden niet te pletter vallen maar juist leren vliegen.
Toen hij tijdens zijn geloofscrisis in de jaren zeventig zijn jeugdige overtuigingen moest loslaten was er
nog heel weinig bekend van mystici als Johannes van het Kruis (16e eeuw) en Meister Eckhart (13e
eeuw). Pas toen er van deze wijzen boeken verschenen kwam de priester erachter dat in de ‘crisis’, in
het niet-weten juist barmhartigheid huist. God bleek veel groter en ruimer dan de meeste mensen ooit
voor mogelijk houden.
Van Meister Eckhart leerde Leo ook vrijmoedigheid. Zo bedacht hij 'Mystiek op Straatniveau', want hij
wil ook mensen buiten de officiële kerken bereiken die behoefte voelen om zich nader te bezinnen op
de bronnen van elke godsdienst. Wat die mystiek nu precies is? Onlangs schreef priester de Jong een
brief aan die eeuwenoude meester Eckhart waarin veel verduidelijkt wordt. Een fragment:
“Vaak werd en wordt de mystiek gekoppeld aan het ontvangen van grootse spirituele ervaringen. Niks
mis mee, maar ik ben te rationeel geworden om nog gevoelig te zijn voor sterke Godservaringen. Tot
mijn vreugde bemerkte ik die zelfde rationale inslag in uw werken. Zelfs vermoed ik, dat u nogal kritisch
keek naar al die grandioze ervaringen, want in een preek zei u: ‘Pas op, dat je niet van God houdt, zoals
je van een koe houdt. Want daar houd je van, omdat zij je melk en een huid geeft! ’Zo wees u de weg
naar: ‘Liefde zonder waarom’, dus naar de basis van ware liefde. En ik moest grinniken, toen ik uw
milde en bevrijdende opmerking las: ‘Doe maar niet zo je best om God te beminnen, want dat blijft toch
maar menselijk gepruts. Ga er liever bij zitten, maak je leeg en geef je over. Laat God jou maar
beminnen, want dat kan Hij onvergetelijk veel beter dan jij dat kunt.’ En u vond nog een boeiende naam
voor deze grondhouding uit: u noemde het ‘de wegloze weg’. Mag ik zeggen, dat ik dit een geweldig
bevrijdende opmerking vond?! En geinig bovendien.’
Wat een opluchting om deze mystieke priester Leo te horen en samen met hem die ‘wegloze weg’ te
gaan. Hij kan zich volledig vinden in de beroemde dagsluiting van Gerard Reve:

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.
=======================
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Uitnodiging Wenneker Cinema 14 april 2019

Vandaag zijn zij op de vlucht, morgen kan jij het zijn!
Een themamiddag in het Wennekerpand
Giri Rikkers en Yasmin Verschure hebben gewerkt op Lesbos en Samos in de vluchtelingenkampen
daar. Wat ze daar aantreffen is ten hemel schreiend.
Op 14 april komen zij naar Schiedam, naar Wenneker Cinema,
om daarover te vertellen en hun boek Volk van mijn volk – gezicht achter de vluchteling, te
presenteren, waarbij we ook naar de film Rafaël kijken.
Programma:
13:30 – korte introductie Giri en Yasmin
13:40 – start film Rafaël
15:25 – nagesprek met Giri en Yasmin
Rafaël is een spannend verhaal over dromen, standvastigheid en grenzeloze liefde.
De Nederlandse Kimmy is zwanger van de Tunesische Nazir, maar door het uitbreken van de Arabische
Lente kan hij geen visum krijgen om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te zijn. De wanhoop
nabij besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Maar tijdens de reis lijkt het alsof niemand
hem bijstaat, behalve zijn hoogzwangere vrouw. Het waargebeurde verhaal dat in 2011 het
wereldnieuws haalde, verscheen eerder in boekvorm in de gelijknamige, hartverscheurende roman
van schrijfster Christine Otten.
Na afloop van de film luisteren we naar Giri en Yasmin, waarbij er ook de mogelijkheid is tot
vragenstellen en hun boek aan te schaffen.
Toegangsprijs € 9,50 (normaal) / € 7,00 (donateurs).
Reserveren mogelijk via www.wennekercinema.nl en 010-4733.000 (I-Punt S’dam).
De middag wordt georganiseerd door Wenneker Cinema in samenwerking met
stichting Meredia.
Wenneker Cinema is gehuisvest in het Wennekerpand - Vijgensteeg 2 - 3111 PT - Schiedam
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