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Schiedam op zoek naar Liduina's
Dames - en heren - die Liduina (in al haar diverse schrijfwijzen, denk ook aan
Luut of Ludy) in hun naam hebben, zijn op 14 juni bijzonder uitgenodigd in
Schiedam. Zij zijn dan de eregasten van parochie De Goede Herder en een groot
aantal stedelijke organisaties. En ze zullen een dag meemaken die bol staat van
de verrassende presentaties, gezellige ontmoetingen, leerzame wandelingen en
lekkere producten. Veel van die activiteiten en producten zijn voor de Liduina's
onder ons gratis.
14 Juni is de feestdag van de heilige, patrones van de zieken en de schaatsers,
die leefde in de veertien en vijftiende eeuw in Schiedam.
Mensen die naar Liduina zijn vernoemd, kunnen zich aanmelden via een bericht
naar www.facebook.com/Liduinajaar (waar ook veel informatie te vinden is) of naar
de VVV Schiedam, Buitenhavenweg 9, 3113 BC Schiedam, tel. 010 - 473 30 00.
Wereldjongerendagen
Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke
geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden ontmoeten, afzien, eucharistie vieren, multiculti-socializen, ofwel: een indrukwekkende ervaring om
nooit te vergeten! Krakau in Polen is de gastheer in juli 2016. Wil je mee? Zoek
andere jongeren om samen te gaan en wie weet kun je alvast met sponsoracties
beginnen.
Op www.bisdomrotterdam.nl/wjd vind je informatie over bijeenkomsten in het
voortraject tot de zomer van 2016.
Wil je de nieuwsbrief newsflash ontvangen, stuur dan een mail naar:
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
Berichten jongerengroep Inside Out
Jongerenviering
De eerste jongerenviering in samenwerking met Jongerenkoor Let It Out was
een succes. Alle aanwezigen vonden het een mooie en inspirerende viering. De
volgende jongerenviering vindt plaats op zaterdag 27 juni om 19:00 uur in de geloofsgemeenschap Titus Brandsma.
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Agenda jongerengroep Inside Out
Zondag 7 juni: inzameling voedselbanken van de parochie m.m.v. M25, geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen.
Zondag 21 juni: Sporten op het strand, verzamelen bij geloofsgemeenschap Titus
Brandsma. Vrijdag 10 t/m zondag 12 juli: Kampweekend met afsluiting seizoen
2014/2015, geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen.
Wil je meer informatie over Inside Out? Kijk dan ook eens op onze website:
www.rkj-insideout.nl of neem contact op met Bart van Leeuwen,
tel. 06-46282296, email: bart_v_leeuwen@hotmail.com
Vooraankondiging Vredesfeest 2015
Tijdens de vredesweek in september vieren we weer de vrede in het MOC. Het
thema van het feest is dit jaar ‘Vrede verbindt’.
Het Vredesfeest 2015 wordt gehouden op zaterdag 26 september in het MOC
(Multicultureel Ontmoetings Centrum), Tenierstraat 15, Den Haag van 13.00 tot
16.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur.
U bent van harte welkom op dit feest. Noteer u alvast de datum in uw agenda?
Namens de werkgroep voorbereiding vredesfeest,
Janneke Ong
Actie Kerkbalans – Een boom om van te houden
In de tuin van de pastorie staat een grote rode beuk. Van de week zat ik daar zo'n
beetje over na te denken.
Hoe oud zou die boom eigenlijk zijn? Toen ik voor het eerst in Loosduinen
kwam, was het al een grote boom. Is het een boom die de oorlog heeft meegemaakt, misschien de eerste wereldoorlog zelfs nog? Die rode beuk intrigeert,
omdat het een koninklijke boom is. In de oude tijd mocht niet iedereen zomaar
een rode beuk planten, dat was voorbehouden aan vorsten en het hof. Zonder
toestemming kon je in grote problemen raken.
Weet u, zo'n koninklijke boom past wel een beetje in de tuin van de pastorie, zo
heel dicht bij het beeld van de Koning aller Harten. Ik maak mezelf maar wijs,
dat die boom er is neergezet rond de bouw van de kerk. Neergezet ter ere van het
Heilig Hart, in een tijd dat beelden die vanaf de openbare weg zichtbaar waren,
niet erg geliefd waren. Voor de één zomaar een boom, maar daar kun je dus anders naar kijken. Daarom schreef ik: een boom om van te houden. Geplant in het
midden van het gelovige volk, dat bidt en samenkomt bij deze plek. Dat volk
vormen wij samen. Wij werken er nog steeds aan, bidden, werken en samen de
lasten dragen. Op 20 mei stond de teller op €43.888,-, waarvoor heel veel dank
aan u allen!
Uw bijdrage voor 2015 kunt u overmaken op NL90INGB0000114800
t.n.v. Par Vier Evangelisten bijdrage Maria van Eik en Duinen.
Gerard van Dijk, Voorzitter commissie kerkbijdrage
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10.00 Astrid de Bruijn-Oud
13.00 Tiny Lelieveld-Tholens, uit dankbh en zegen fam Jeurssenv Son, Corrie van Geest-van Velzen
10.00 Riet vdr Drift, Sacha en zijn familie
10.00 Sacha en zijn familie
13.00 Gerard vdr Ploeg
10.00 Netty Thomassen-de Jonge, Ria Steijn, Wies Jegen, Louis
Ermerins, ov oud Kerrebijn, Alie Toussaint-de Vette,
Agaath Koehler-Bronswijk, Riet vdr Drift, Anton Wessels
en ov fam, tot zegen over een huwelijk
10.00
13.00
10.00 Jeanne de Ruijt en ov fam de Ruijt-Toussaint, Dien StokvisVonk, Trees Fontijn-v Bijsterveld, zegen over het gezin
Bergenhenegouwen-Duijndam, Hans Jansen, Jadwiga v
Rijn-Patronska, fam vdr Waart
10.00 Riet vdr Drift
13.00 Koos en Frank vdr Waart
10.00 Martien Boek, ov oud Arie Hartman en Mien Hartman- v
Niel en dochter Lida, Riet vdr Drift, Corrie v Geest-v Velsen, tot zeker intentie
10.00

Wij vertrouwden aan Gods liefde en barmhartigheid toe:
† 01 - 05 Hans van den Bosch
† 24 - 05 Ali van Rijn- Spanjaard
† 01 - 06 Riet Jansen-Duijvestijn
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Eucharistieviering met samenzang
Eerste H. Communieviering m.m.v. Gezinskoor
Viering
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Woord- en Communieviering m.m.v. Cantor
Viering
Eucharistieviering met samenzang
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
Eucharistieviering m.m.v. Gezinskoor
Eucharistieviering m.m.v. Gemengdkoor
Viering
Eucharistieviering met samenzang
Kinder- en Gezinsviering m.m.v. Gezinskoor

Jongerenactiviteiten
Repetitie Gezinskoor:
‘s Maandags van 18.45 u. tot 19.45 u.
Misdienaar worden:
Bel naar het secretariaat: 3979413
Gezinsviering:
1e zondag vd maand
Kindernevendienst 4-12 jaar
Iedere zondag m.u.v. 1e zondag vd maand
----------------------------------------------------------------------------------------Collecte
De collecte van de maand mei bedroeg € 1889,74
Deurcollecte t.b.v. Roepingenzondag € 150,62
Deurcollecte t.b.v. Nepal € 238,48
Collecte t.b.v. Missionarissen € 817,86
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor uw bijdrage!
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