Kerkpleinnieuws
weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 39 week 19 augustus – 25 augustus
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. E-mail: info@sintjan-visitatie.nl
Website: www.sintjan-visitatie.nl. Bankrekening: NL68 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

25 augustus

11.00 uur

21e zondag door het jaar
eucharistieviering
voorganger: pastoor Charles Duynstee
koor: zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

Intenties: pater Leo Raph. A. de Jong o.p., Rinie Vlugman.
Brief Parochiebestuur De Goede Herder en Bisdom Rotterdam, Schiedam, 14-07-2019
Geachte parochianen van de St. Jan de Doper-Visitatiekerk,
De bisschop wil u graag horen omtrent het voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de St. Jan
de Doper-Visitatiekerk in juni 2020 aan de eredienst te onttrekken.
Daarom komen namens de bisschop vicaris-generaal T.F.M.Visser en algemeen econoom J.C.G.M.
Bakker op 7 oktober 2019 naar uw geloofsgemeenschap.
Van die avond wordt een verslag gemaakt, dat aan het dossier zal worden toegevoegd.
Het programma van de avond:
•
Opening met gebed.
•
Het parochiebestuur reflecteert kort op het proces tot dan toe; vicaris-generaal Visser plaatst het
in het bredere perspectief van het kerkgebouwenvraagstuk van het bisdom Rotterdam.
•
Algemeen econoom Bakker geeft een toelichting op de diverse aspecten die verbonden zijn met
het daadwerkelijke proces tot kerksluiting en licht de canonieke procedure toe.
•
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
•
De bijeenkomst wordt afgesloten met gebed.
Ook het horen van de Priesterraad over het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te
onttrekken maakt deel uit van de procedure. Pas daarna kan de bisschop een besluit nemen.
De hoorzitting wordt gehouden op maandagavond 07-10-2019 om 20.00 uur.
locatie: St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.
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Parochie De Goede Herder
St. Jan de Doper- O.L.V. Visitatie, Schiedam
(C) 19e zondag door het jaar, 11 augustus 2019
(Lezingen: Wijsheid 18,6-9; Lucas 12, 32-48)
Helaas geen overweging ontvangen.

Vacature Parochie De Goede Herder: secretariële ondersteuning t.b.v. pastorale team
Het pastorale team van parochie De Goede Herder zoekt een medewerker ter ondersteuning van het
team.
Taakomschrijving:
•
Agendabeheer Pastoraal Team (PT)
•
Vervaardiging en beheer van liturgisch rooster van de parochie
•
Planning en coördinatie pastorale activiteiten
•
Notuleren vergaderingen PT
•
Raadplegen leden- en vrijwilligersbestanden t.b.v. het PT
•
Verzorgen correspondentie en archiefbeheer PT
•
Overige door het PT aangegeven werkzaamheden
Voorwaarden:
•
Sociale vaardigheden
•
Betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren
•
Computervaardigheden
•
Goede beheersing Nederlandse taal
•
Goed kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken
•
Stressbestendig
Werktijden en dagen:
•
20 uur in totaal
•
dinsdag en 3 dagdelen in overleg.
Werklocatie:
•
Singel 104, Schiedam
Salaris:
•
€ 15,75 per uur exclusief 8% vakantietoeslag
Het salaris wordt maandelijks uitbetaald.
Benoeming:
•
Met ingang van 1 december 2019
Nadere informatie bij Mw. Cissy Siebel, lid parochiebestuur, personele zaken
Reacties uiterlijk 1 oktober 2019, per brief of per email, te richten
aan Mw. Cissy Siebel, via onderstaand correspondentieadres.
Per post: Mw. Cissy Siebel, p/a Singel 104, 3112 GS Schiedam
Per email: personeel@goedeherderparochie.nl
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Agenda
Donderdag 29 augustus: soepgroep in de wissel
Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de Soepgroep. De Soepgroep is
een samenzijn waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en waarbij aansluitend actuele
maatschappelijke thema’s aan bod komen. Met dit initiatief wil De Wissel Schiedammers op een
ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen.
Plaats: de Wissel, Broersveld 123b Schiedam
Tijd: aanvang ca. 17.00 uur met vers bereide soep en een (belegde) boterham, aansluitend een geleid
gesprek met koffie of thee (tot ca. 19.30 uur)
Kosten: om de onkosten te dekken wordt er een vrijwillige bijdrage (indicatie € 3,--) gevraagd
Aanmelden: bij mevrouw W. van der Haagen, tel 010-4703402

Maandag 02 september: sirenedienst De Wissel
Elke eerste maandag van de maand, om 12.00 uur, worden de sirenes getest. Direct daarna begint in
inloophuis De Wissel de Sirenedienst, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij alles wat onze
wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!
In september is de voorganger Anneke van Mansum.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b of via ingang Baan 40
Tijd: de bijeenkomst start om 12.00 uur precies en duurt ca. 20 minuten.
Na afloop koffie en gelegenheid tot napraten

Vacature Inloophuis De Wissel: Wie zet ‘m op?
Inloophuis De Wissel zoekt met spoed een vrijwillige kok (vrouw/man) die eenmaal per maand (op de
2e donderdag van de maand) een driegangen-maaltijd kan koken voor ca. veertien personen.
Als vrijwillig(st)er van De Wissel draag je bij aan vergroting van de leefbaarheid van Schiedam en maak je
kennis met allerlei leuke nieuwe mensen!
Belangstelling? Mail of bel naar Paul van Mansum (voorzitter):
e: mvmansum@planet.nl I t: (010) 426 52 88

Namens Marianne Verbakel stuur ik jullie onderstaand bericht:
Hartelijk dank voor jullie medeleven, al die tijd betoond.
De kaartjes, gedichtjes en mooie teksten doen mij zeer goed.
Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Ik heb spaarzaam bezoek van m’n man en kinderen. En van José en Elsbeth (van Mahakarunachan).
Meer bezoek kan ik op dit moment niet aan.
Meer bezoek zou mij vermoeien en mij afhouden van de vele therapieën.
Hartelijke groet,
Marianne Verbakel
7 augustus 2019
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Maria concert in de Liduina Basiliek op zondag 20 oktober om 15:00 uur, inloop vanaf
14:30 uur
Het beloofd een zeer succesvol optreden te worden in een afgeladen kerk vanwege een prachtige
uitgebalanceerde bezetting met medewerking van de navolgende koren en solisten.
Jubilatio,
In Honorem Dei,
Jubilatio en In Honorem Dei
Vocaal Ensemble Schiedam alle drie onder leiding van Bas van Houte
Oostercantorij onder leiding van Andries Stam
Solo sopraan Annelies Prins
Vele prachtige Marialiederen, deels met samenzang.
Bij het opsteken van de kaarsen zal onze Bisschop Mgr. J. van den Hende een korte homilie
uitspreken.
Toegang € 5,00 per kaart (inclusief programmaboekje). U kunt uw kaarten reserveren/bestellen bij
Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl.
Kaartverkoop kan ook bij de voorverkoopadressen:
Stichting Promotie Schiedam,
Het Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat,
Boekhandel Post Scriptum in Spaland,
The Read Shop Express in Vlaardingen
Het verschuldigde bedrag voor de kaarten kunt u bij voorkeur overmaken op het banknummer:
NL45 INGB 0002 6250 00 ten name van: ’ Par DGH Liduina Basiliek’ o.v.v. ‘Maria concert 2019'.
Noteer ook uw adres op de overschrijving, zodat wij u de kaarten vooraf kunnen bezorgen.
Attendeer juist ook uw buren, vrienden en familieleden op dit komende concert. Wellicht een mooi
geschenk/geste van uw kant: een prachtig concert ter voorbereiding op de binnenkort aantredende
Adventstijd

Vooraankondiging boek geschreven door Alicia Kasmir
Recentelijk kreeg de redactie een e-mail van Alicia, bij de meeste waarschijnlijk wel bekend.
Alicia is o.a. een voormalig klassiek zangers die we toch vooral kennen als de chauffeur die met grote
regelmaat pater Leo de Jong naar onze deelgemeente heeft gebracht (waarvoor grote dank). Ze hadden
vast veel te bespreken tijdens deze tochten want binnenkort verschijnt een boek van haar hand,
waaraan Leo heeft meegewerkt – er is zelfs een deel van een hoofdstuk dat voortkomt uit een interview
met hem.
Het boek is wel in het Engels, meer informatie zie hieronder.

Hineni: An Imitation of Abraham
PRODUCT DETAILS
ISBN: 9780814688052, 8805
eISBN: 9780814688304, E8830
Details: 128 pgs , 5 x 7
Publication Date: 01/15/2020

by Alisa Kasmir
Paperback
Pre-Order | $16.95
Meer info en bestellen via:
https://litpress.org/Products/8805/Hineni
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