Kerkpleinnieuws
weekbrief van deelgemeenschap Sint Jan de Doper - Visitatie
nummer 40 week 26 augustus – 01 september
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

01 september

11.00 uur

22e zondag door het jaar
eucharistieviering
voorganger: pater Avin Kunnekkadan SVD
koor: samenzang o.l.v. Wim van der Steen

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) 20e zondag door het jaar, 11 augustus 2019
(Lezingen: Jeremia 38, 4-6+8-10; Lucas 12, 49-53)
Het is nog zomer. De vakanties zijn nog niet helemaal voorbij. Maar dat is nog maar even. Als de scholen
weer beginnen komen de meeste gezinnen weer in het dagelijkse ritme. Dat geldt ook voor wie weer
aan het werk is en straks gaat het verenigingsleven weer van start met een nieuw winterseizoen. Hebt u
er al wat zin in?
Misschien kent u dat gevoel van vroeger, dat je nieuwe schriftjes had gekregen voor school. En dat je je
plechtig voornam om er heel netjes in te gaan schrijven, om niet te knoeien. En hoe lang je dat meestal
volhield, of hoe kort.
Hebt u er al wat zin in?
Het is de vraag op de drempel van een nieuw seizoen, maar het is ook een vraag die opkomt bij het
evangelie dat we vandaag overdenken.
Jezus zegt: “Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al
brandde!” Hij tenminste lijkt er zin in te hebben. Jezus kan niet wachten. Hij staat te popelen. Voor hem
mag het allemaal beginnen. Maar wat dan precies?
Jezus spreekt over een vuur dat ontstoken wordt. En dan heb je meteen al het beeld te pakken, dat past
bij de vraag van vandaag.
Want vuur, dat betekent: dat waar jij enthousiast van wordt, datgene waar je warm voor loopt. Vuur,
dat heeft te maken met beweging en dynamiek, met vuur en vlam – ook al klinkt dat misschien wat
heftig voor nuchtere Hollanders. Vuur, als beeld, ook in de Bijbel, heeft te maken met geestdrift. Denk
maar aan het Pinksterfeest, hoe de vrienden van Jezus na zijn dood niet neerzinken in neerslachtigheid,
maar door kracht van omhoog de energie vinden om zelf ook op te staan en aan de slag te gaan. De
tongen van vuur op ieders hoofd zijn daar het symbool van.
Dus, heb je er al een beetje zin in? Een beetje? Brandt bij jou het vuur van je verlangen, van de
hartstocht, van het geloof? Ja, wat is dat eigenlijk, waar jij warm voor loopt of warm van wordt?
Ieder mens heeft dat nodig, iets om je voor in te zetten, iets om je aan te wijden of om in te geloven, om
het eens zo te zeggen. En als je zoiets gevonden hebt, kan dat aan je leven glans en diepgang geven.
Want een menselijk leven is voor meer bedoeld dan alleen maar willoos en passief mee kabbelen op de
levensstroom. Jezus zegt dat hij is gekomen om vuur op de aarde te ontsteken. Hij wil de boel eens flink
opporren, zou je kunnen zeggen. Het vuur oprakelen. Want misschien lijkt het vuurtje bij u of bij mij wel
gedoofd, een uitgebluste zaak. Zou er nog een vonkje in de asresten zijn achtergebleven? Kan het weer
aangeblazen worden?
Het vuur van ons enthousiasme, de geestdrift in ons leven, dat is de ene kant. Maar een Bijbels beeld
heeft altijd meer aspecten. Zo is dat ook met het beeld van het vuur. Want wat brandt verteert. Wat
brandt raakt op. Er schuilt in het vuur ook een vernietigende kracht. Weinig dingen zien er zo
deprimerend uit als een uitgebrand huis, of een afgebrand bosperceel. Die verwoestende kracht van het
vuur speelt ook mee in de Bijbelse beeldspraak. Het vuur waar Jezus over spreekt, heeft dan ook te
maken met het oordeel, het vuur dat al het kwade zal verteren, zoals het onkruid dat samen met het
graan opgroeit, maar pas op de dag van de oogst gescheiden wordt en in het vuur geworpen (Mat. 13).
Zo gaat het in de gelijkenis die Jezus vertelt, een voorbeeld dat gemakkelijk aan te vullen is. De
verwoestende kracht van het vuur is een element in de Bijbelse beeldspraak en ook dat kunnen we
betrekken op de vraag van vandaag.
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Die vraag is: hebben we er al wat zin in? En dan doelen we, op de dingen die ons binnenkort te doen
staan, op het leven en werken van alledag dat ons wacht. De vraag die je dus uit kunt breiden tot een
vraag die eigenlijk bij alles van ons leven geldt: wat maakt je enthousiast, wat beweegt je, wat drijft je?
Waar leef je voor? Het vuurtje brandende houden. In de taal van het geloof zeggen we dan: wat bezielt
je?
Het tweede wat er dan bijkomt is die andere kant van de beeldspraak. Het vuur dat verteert wat er niet
tegen bestand is. Het vuur dat reinigt door weg te branden wat overbodig is en verkeerd. Ook dat kun je
op je eigen leven betrekken. Dan wordt het een vraag bij datgene waar jij warm voor loopt en je voor in
wilt zetten, of dat zuiver is, of dat hoort bij de dingen waar het in het leven echt om zou moeten gaan, of
het bijdraagt aan een beter leven voor jezelf of voor anderen.
Dat klinkt misschien wel wat zwaar op de hand, maar toch denk ik dat dit allemaal meespeelt in dit
beeld van het vuur. Als je het in de taal van het geloof wilt zeggen, het geloof van Jezus zelf, dan is het
de vraag of dat waar jij je voor inzet bijdraagt aan het koninkrijk. Het vuur dat Jezus op aarde komt
ontsteken, is de verkondiging van dat koninkrijk, het leven naar Gods bedoeling.
Heel dit gedeelte, Lucas 12, staat onder dat voorteken: zoek eerst en bovenal het koninkrijk (12: 31).
Jezus ontsteekt dat vuur, dat wij vervolgens brandende moeten houden, maar hetzelfde vuur zal ook
duidelijk maken wat in het licht van het koninkrijk stand houdt, wat het waard is, en wat verteert en
verwaait op de wind als stof en as.
Als we dat tweede erbij bedenken, dan worden die andere woorden die hier aan Jezus worden
toegeschreven ook wat duidelijker. Want op het eerste gehoor, roept het vooral vraagtekens op, als er
staat: ‘Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom
verdeeldheid brengen’ (12: 51).
Om eerlijk te zijn, daar zitten we niet op te wachten. Verdeeldheid is er al genoeg in de wereld en in de
kerk, is dat niet juist het probleem? En is het zo raar dat we denken dat Jezus vrede op aarde komt
brengen? Hoe lang is het geleden dat we dat met de hemelse engelen zongen bij zijn geboorte: vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft (2: 14) – in het Lucas evangelie is dat maar een paar bladzijden
terug…?
Maar hier spreekt Jezus van verdeeldheid, van een huis dat in zichzelf verdeeld is, waar vader tegenover
zoon staat, moeder tegenover dochter; is het een generatieconflict?
Sommige uitleggers zeggen dat je deze woorden moet begrijpen tegen de achtergrond waarvoor het
geschreven is. Wat de woorden van Jezus hier beschrijven, is de werkelijkheid in de eerste en tweede
generatie christenen waarvoor het evangelie in eerste instantie is geschreven. Het is de verdeeldheid
die dan al is ontstaan, tussen Jezusvolgers uit het joodse volk en uit de andere volken (de heidenen). Het
is de verdeeldheid en de spanning die voortkomt binnen een en dezelfde familie, als sommigen kiezen
om Jezus te volgen en anderen daar niets van willen weten. Misschien speelt dat mee.
Bij geloven hoort een soort onrust, die er onlosmakelijk deel van uit maakt. De vraag naar je inspiratie,
die steeds weer opnieuw moet worden gesteld en beantwoord. Het vuurtje moet brandende gehouden
worden en dat gaat niet vanzelf.
Geloven, zoals Jezus daartoe oproept en ons voorleeft, is het soort levenshouding die niet rust in het
vanzelfsprekende. In het leven dat alleen maar voortkabbelt.
Geloven is steeds weer tasten en zoeken hoe aan de diepste intenties van het zinvolle leven vorm te
geven. De vraag stellen naar een betekenisvol leven. Niet zozeer het leven waar wij zin aan hebben, of
niet, maar het leven waar wij zin aan ontdekken en zin aan geven.
Daarom is het heilzaam om van tijd tot tijd die vraag van vandaag te stellen; je eigen geloof en
opvattingen en levenswijze kritisch tegen het licht te houden. Denk niet te snel dat waar jij voor in vuur
en vlam staat, precies hetzelfde is als het koninkrijk dat Jezus bedoelt. Of dat al datgene waar wij ons
voor inzetten en ons druk over maken – bijvoorbeeld in de kerk – zomaar samenvalt met Gods zaak.
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Jezus zegt dat hij geen vrede brengt maar verdeeldheid. Sluit het een het ander uit?
Jezus brengt aan het licht hoe het er met ons leven voorstaat. Hij dwingt je als het ware in de spiegel van
je eigen leven te kijken. Is het koninkrijkbestendig? Gaat het ergens over en gaat het ergens om?
Dat soort vragen.
Niet om je schrik aan te jagen, laat staan om mensen te veroordelen of af te schrijven, maar wel om jou
dichter bij je eigenlijke kern te brengen, bij dat waar het op aankomt, bij dat wat jou bezielt en wat die
bezieling waard is.
Is dat immers niet in het leven en lijden van Jezus aan het licht getreden? Waardoor hij ondanks zijn
eigen woorden waar het vandaag over gaat, toch ons de vrede heeft gebracht. Niet de zoete lieve vrede,
die de verdeeldheid ontkent, maar de kostbare vrede, die de verdeeldheid heeft overwonnen.
AMEN

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

zondag 20 oktober: Maria concert in de Liduina Basiliek
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.
Plaats: Liduina Basiliek, Schiedam
Tijd: 15:00 uur, inloop vanaf 14:30 uur
Prijs: Toegang € 5,00 per kaart (inclusief programmaboekje).
U kunt uw kaarten reserveren/bestellen bij Louis van Poppel via e-mail: louisvanpoppel@planet.nl.
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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

by Alisa Kasmir PRODUCT DETAILS

ISBN: 9780814688052, 8805
eISBN: 9780814688304, E8830
Details: 128 pgs , 5 x 7
Publication Date: 01/15/2020
Paperback
Pre-Order | $16.95
Meer info en bestellen via: https://litpress.org/Products/8805/Hineni

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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