MET BRANDEND HART

PASEN 2012
Het woord ‘opstaan’ of ‘opwekken’ komt in het
Nieuwe Testament maar liefst 138 keer voor. Altijd staat er bij dit woord iets nieuws te gebeuren.
Men staat niet op om niets te doen, want dan kan
men net zo goed blijven liggen. Men staat op of
wordt opgewekt om in beweging te komen. Toen
Jezus de zieke schoonmoeder van Simon Petrus
deed opstaan, hoorden we in de weekendliturgie
van begin februari, kwam zij onmiddellijk in actie
(Marcus 1,31).
Het woord ‘opwekken’ komt in het evangelie van
Marcus voor de laatste keer voor in het verhaal
over Jezus’ verrijzenis. ‘Ik weet dat jullie Jezus
zoeken’, zegt een engel tegen de vrouwen bij het
graf, ‘maar hij is opgestaan’.
Letterlijk staat er in het Grieks: ‘Hij is opgewekt
geworden’, een typisch bijbelse manier om te zeggen dat God in het spel is. Het eeuwig leven is niet
iets wat je zelf kunt organiseren. Ook Jezus kon
dat niet. Het eeuwig leven krijg je van de Ander.
Daarom zingen we bij een uitvaart: In paradisum
deducant te angeli – de engelen mogen je begeleiden naar het paradijs. Het eeuwig leven is een geschenk van God.
Kun je dat bewijzen? Nee, wij lezen en zingen geloofstaal. Geloofstaal is ook wat de engel nog meer
tegen de vrouwen bij het graf van Jezus zegt: ‘Hij
is, vóór jullie uit, op weg gegaan naar Galilea; daar
zul je hem zien, zoals hij je gezegd heeft’. Een niet
onbelangrijke aanvulling. Met het eeuwige leven is
blijkbaar niet een soort eeuwige rust bedoeld. De
dood is voor Jezus geen doorgang naar een ligstoel, maar een doorgaan met zijn werk. Hij is opgestaan om het koninkrijk van God tot voltooiing
te brengen. Op een nieuwe manier blijft hij bij zijn
leerlingen betrokken.
Op de geloofsbelijdenis van Marcus kunnen wij
voortbouwen. Het kan een onverwoestbare hoop in
ons wakker roepen. Een hoop die hartverwarmend
is, te midden van alle kilte en negativiteit.
‘Als Hij is opgestaan’, lees ik in een tekst van Dio
van Maaren, ‘dan ook onze moed om te doen als
Hij, onze wil om Hem te volgen, ons geloof dat het
donker niet het laatste woord spreekt’.
Zalig Pasen!
pastor Kees Koeleman
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MISINTENTIES

Zondag 1 april
Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore,
pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken,
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten,
Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders
Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier –
Jaspers, Luud en Lenie van ’t Zelfde.
Zaterdag en zondag 8 april
Jaap Bel, familie ouders Broeren, Van der Burg,
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor
Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Nellie
Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers,
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van
Noordt, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders
Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier –
Jaspers, Piet Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde.
Zondag 15 april
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Maria de Kok, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet
van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der
Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.
Zondag 22 april
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van
der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,
Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van
der Knaap, Martha Maria Vavier – Jaspers, Luud
en Lenie van ’t Zelfde.
Zondag 29 april
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
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Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van
der Pas – Van Mil, , Piet van Potten, Ben Schueler,
Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van
der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.

BISDOM

Vijftig jaar Vaticanum II:
kompas voor de toekomst
Donderdag 26 april zal dr. C.T.M. (Kees) van
Vliet in het Theologencafé van het Bisdom Rotterdam spreken over de kerkvisie van het Tweede Vaticaans Concilie.
De bijeenkomst wordt gehouden in R.K. Spiritueel Centrum De Boskant, Fluwelen Burgwal
45 in Den Haag, van 13.30 tot 16.30 uur.
Het Tweede Vaticaans Concilie werd gehouden
van oktober 1962 tot en met december 1965. Gedurende 2012 zal op vele plaatsen in binnen- en
buitenland worden stilgestaan bij de opening van
het concilie in de herfst van 1962. Voor het theologencafé is dit aanleiding er een korte serie aan te
wijden. De aftrap zal gegeven worden op 26 april.
Kees van Vliet spreekt over de ecclesiologie
(kerkvisie) van Vaticanum II, de grote vergadering
waaraan duizenden bisschoppen deelnamen, naast
honderden vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen en religieuze stromingen.
‘Aggiornomento’, het bij de tijd brengen van de
Kerk, werd het centrale thema. Van Vliet is van
mening dat het concilie een groot geschenk is geweest voor de Kerk en nog steeds veel inspiratie en
oriëntatie biedt. Aanmelden via:
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
IN MEMORIAM

Pieter van Tilburg
Op dinsdag 6 maart is overleden Pieter van Tilburg, tot voor kort pastoor van de Oud-Katholieke
Kerk aan de Dam. Op zaterdag 10 maart is hij vanuit de Paradijskerk in Rotterdam begraven.
Pieter van Tilburg was een markante persoonlijkheid. Binnen de Raad van Kerken was hij een kritisch meedenker, die bij gesignaleerd onrecht de
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keuze voor krachtige middelen niet schuwde. Hij
hield van zijn kerk en kerkgebouw. Het wezenlijke
van de viering, de eucharistie, was hem heilig;
voor de instandhouding van Huis te Poort is hij
van onschatbare waarde geweest.
Ook op kleinere zaken was hij aanspreekbaar: een
keer koken voor de vrijwilligers van De Wissel na
een dagje uit, het verzorgen van een leerhuis, ook
wanneer de groep heel klein bleek, geen probleem.
Bij Pieter als pastor moet ik denken aan een voorval in het Havenziekenhuis waar hij jarenlang
geestelijk verzorger was: toen hij tijdens een viering de inmiddels hoogbejaarde ds. Oberman (ook
goed bekend in Schiedam) onder zijn gehoor had,
vroeg hij aan het einde van die dienst of dominee
Oberman de zegen wilde geven, voor alle aanwezigen een groot en ontroerend moment.
Ongeveer een jaar geleden openbaarde zich de eerste ziekteverschijnselen, voor ons zichtbaar tijdens
een bezoek aan Rome met de Oostercantorij. Toen
de diagnose acute leukemie gesteld was, vertelde
Pieter dat hij hoopte zijn kleinkind nog naar de
kleuterschool te mogen brengen. Het mag niet
meer zo zijn.
We treuren om het verlies van Pieter en wensen
zijn vrouw Liesbeth, zijn kinderen en verdere familie Gods nabijheid toe om toe om dit verlies te
kunnen dragen.
Paul van Mansum
voorzitter Raad van Kerken Schiedam

LUKASPASSIE
Lijdensverhaal met koor en solisten
o.l.v. Marco Kalkman
Op GOEDE VRIJDAG 6 april 2012
in de HEILIG HARTKERK
aanvang: 19.30 uur
kerk open:19.00 uur
totale duur: ca. 45 minuten
entree: gratis
De Lucaspassie is het lijdensverhaal naar het
Evangelie van Lucas en is op muziek gezet door
Marco Kalkman (o.m. bekend van het
muziekspektakel ‘Liduina’, dat in 2006 met
groot succes in onze kerk is opgevoerd).
Met medewerking van:
Annelies Prins, sopraan
Jeroen Manders, bas
Helleen Polderman, piano
Brigitte Overdam, saxofoon
Cantorij Warmond
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AMNESTY INTERNATIONAL

‘Ik maak een diepe buiging voor jullie allen’,
schreef de Azerbeidjaanse journalist Ejnoella
Fatoellajev onlangs in een brief gericht aan allen die
meedoen aan Amnesty-acties. Fatoellajev is een
van de mensen waarvoor Amnesty actie voerde.
En met succes! Na een gevangenschap van ruim
drie jaar kwam Fatoellajev vrij!
Maandelijks worden in onze kerk na de viering
brieven van Amnesty International uitgereikt. Voor
iemand ver weg. Iemand die we niet kennen. Soms
in een land waarbij we even moeten nadenken
waar het ook al weer ligt.
Het is wel eens moeilijk te bevatten dat het
schrijven van een eenvoudige brief, dictators of
regimes die zich aan God noch gebod houden,
kunnen bewegen om gewetensgevangenen vrij te
laten of op z’n minst een eerlijk juridisch proces te
bieden. Toch werkt het, zo leert de praktijk.
Brieven en SMS-berichten uit de hele wereld
stromen binnen bij de autoriteiten van een land,
een gevangenisdirecteur of burgemeester die met
de actie opeens alle ogen op zich gericht weet. De
wetenschap dat hij en zijn daden gezien worden,
biedt vaak voldoende druk. De vrijlating van
gevangenen is dan ook regelmatig het goede
nieuws dat Amnesty International bekend kan
maken.
De Iraanse journalist en mensenrechtenverdediger
Emadeddin Baghi schreef na zijn vrijlating: ‘Ik wil
alle mensen die zich inzetten met Amnesty-acties
bedanken voor al hun inspanningen, vasthoudendheid, hun toewijding en verantwoordelijkheid.’
Baghi had twee gevangenisstraffen van een jaar
uitgezeten wegens “propaganda tegen de staat”.
Zijn misdaad? Het oprichten van de Vereniging
voor de Verdediging van Gevangenen en het geven
van een interview aan de BBC.
Baghi verklaarde dat zijn vrijheid niet het einde
van het verhaal is. Hij zet zijn werk voor de
mensenrechten voort.
Het resultaat van schrijfacties kan ook zijn een wat
humanere behandeling of een hart onder de riem
voor de gevangene: ‘Jullie hielden de vlam van
hoop in mijn ziel brandend.’, schreef journalist
Fatoellajev. Grote woorden voor een kleine
inspanning van onze kant. Maar misschien ís het
ook groots waar we aan meewerken wanneer we in
de kerk een Amnesty-brief meenemen. Eén van de
Werken van Barmhartigheid zelfs: De gevangenen
bezoeken. Op eenvoudige en effectieve wijze: een
stroom van brieven uit alle uithoeken van de
wereld. Laten we afspreken: ook uit de Gorzen!
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BIJ DE BUREN

‘As I Left My Father’s House’

Een bijzondere voorstelling in de kerk St. Jan
de Doper-Visitatie. 'As I Left My Father's
House', de op waarheid gebaseerde verhalen
van vluchtelingen. Op vrijdag 20 april vanaf
19.30 uur in de kerk aan de Mgr. Nolenslaan 99.
De voorstelling wordt gemaakt door ‘New Dutch
Connection’ en gaat over de ervaringen van vluchtelingen van verschillende (religieuze) achtergronden. Het is de wereld van mensen die leven met de
gevolgen van vijandigheid, geweld, oorlog en extremisme.
De cast (acteurs en muzikanten) en crew (en dus
niet alleen de acteurs) van ‘As I Left My Father’s
House’ zijn, behalve professionals van naam, migrant: Bright O. Richards, George Tobal, Saman
Anamini, Thomas Oerlemans, Oleg Fateev, Zoumana Diara en Pukki Marshall Pukki. Een aantal
van hen heeft directe ervaring met oorlog.
‘As I Left My Father’s House’ is op vrijdag 20
april tevens de aftrap van een serie dialoogbijeenkomsten, gericht op Schiedammers met verschillende culturele en religieuze achtergronden.
Deze dialoog wordt gestart door de Burgemeester
van Schiedam, mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout.
Direct na de voorstelling wordt een eerste dialoogbijeenkomst gehouden met het aanwezige publiek en de acteurs. Doel van dit initiatief is de bevordering van de saamhorigheid en dialoog tussen
zo veel mogelijk mensen op basis van respect voor
de diversiteit.
Deze avond is een initiatief van VluchtelingenWerk Maasdelta, afdeling Schiedam en SWS Welzijn in de Wijk in samenwerking met de Raad van
Kerken Schiedam, Stichting Meredia (pro-ject
Geloof in de Mens) en de
Joodse liberale Gemeenschap Rotterdam.
Ook de Islamitische gemeenschap en de stichting Islam & Dialoog zijn
uitgenodigd mee te werken. De toegang is vrij,
met de gelegenheid voor een vrije gift na afloop.
Aanmelden kan bij VWM afd. Schiedam, tel: 0104700330 of e-mail:
vw.maasdelta.iiaschiedam@live.nl.
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MUZIEKCURSUS

Mijlpalen door de eeuwen heen
Op 25 april start in de Gorzen de nieuwe cursus
muziekgeschiedenis gegeven door wijkbewoonster
Gertrude Egbers. In vorige cursussen is er telkens
een bepaalde periode in de muziekgeschiedenis
behandeld. Deze keer zal er elke les een opmerkelijke mijlpaal centraal staan, dwars door de eeuwen
der klanken.
Het programma van de bijeenkomsten:
1. Op veler verzoek: De Matthäuspassion een bijbelse opera? Nederland heeft een
bijzondere band met Bach’s Matthäuspassion - nergens ter wereld zijn jaarlijks
zoveel uitvoeringen.
2. Ze zingen als engelen... de castraat in kerk
en opera. Voornamelijk in Italië raakt het
publiek in vervoering van deze "hemelse
stemmen".
3. In de Parijse salons werden virtuozen als
helden vereerd. En virtuoos waren zij, Liszt, Chopin en Paganini.
4. Amerikaanse muziek - Wat is dat? deel I
Is dat ragtime of blues? - Gershwin of
Bernstein? - Copland of Ives? Het was een
lange weg van "entertainment tot serieuze
klanken". In twee cursusdelen volgen we
de pionierstijd tot Ame-rika's bijdrage aan
de klassieke muziek.
5. Amerikaanse Muziek - Wat is dat? deel II
Bent u geïnteresseerd in muziek of zelfs een echte
muziekliefhebber - sluit u bij ons aan!
De lessen vinden plaats op de woensdagmiddag
van 14:00 tot 16:00, op 25 april en 2, 9, 16 en 23
mei. De cursus wordt gegeven in de pastorie van
de Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, in de Gorzen. De
kosten zijn € 37,50. Als u in bezit bent van een
OntdekSchiedam.nu pas dan betaalt u € 35,00. U
kunt zich aanmelden bij Ted Konings
via tedko@xs4all.nl of 06-48405775.

SPREUK VAN DE MAAND

Zij die het opgeven,
zullen nooit weten
hoe dicht ze bij hun doel waren.
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KERKBALANS

De Aktie Kerkbalans 2012 loopt nu een maand of
twee. Een flink aantal parochianen heeft een bijdrage overgemaakt, waarvoor veel dank. Het stemt
ons dankbaar dat we kunnen rekenen op de trouwe
en gulle steun van flink wat mensen.
Van anderen rekenen we op basis van hun betrokkenheid bij de parochie of de financiële steun in de
afgelopen jaren op een overmaking, maar van hen
ontvingen we (nog) niets. We hopen, rekenen er
stilletjes op dat deze mensen binnenkort hun financiële ondersteuning voor de deelgemeenschap overmaken.
Mede daarom nog even het volgende. Als beheercommissie van de H. Hartkerk dienen wij ook
bij te dragen aan de algemene kosten van de parochie De Goede Herder. Om u niet te veel te vermoeien met (detail)cijfers komt het voor onze
deelgemeenschap op dit moment neer op het navolgende: als we uitgaan van gelijke inkomsten als
in 2011, zullen wij met de gestegen kosten van het
pastorale team uitkomen op een verlies van €
5.000,- in 2012. Wij hopen dit verlies te verkleinen
door onder meer een hogere bijdrage van de Kerkbalans-inkomsten. Nieuwe donateurs onder de
Gorzenkloklezers zijn natuurlijk van harte welkom
en ook nodig.
Hoewel wij nu nog iets achterlopen ten opzichte
van afgelopen jaar, hopen we toch onze Kerkbalans-inkomsten te verhogen met € 2.500,- in totaal. Doet u mee?!
Louis van Poppel,
penningmeester

PALMPAASVIERING
zondag 1 april
aanvang: half 10
met het Kinderkoor en het Gelegenheidskoor
Voorganger: Lidwien Meijer

Na de viering liggen adressen klaar van
ouderen en zieken in de buurt die zeker blij
zullen zijn met zo’n prachtige palmpaasstok!
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LUCASKERK

Parochiefeest in de Lucaskerk
Elke vierde zondag van Pasen lezen we uit het
evangelie van Johannes, de teksten over de Goede Herder. Dit is de reden om jaarlijks tijdens
dit weekeinde het patroonsfeest van onze parochie te vieren.
De deelgemeenschap Willibrord (Vlaardingen)
zal ons dit jaar verwelkomen.
Op zaterdag 28 april is er om 18.00 uur een Eucharistieviering in de Lucaskerk. Daarna is er ontmoeting, met een hapje en een drankje.
Waarom komen we samen in Vlaardingen? In september ’11 was de installatie van de nieuwe parochie in de H. Hartkerk in Schiedam zuid.
In januari ’10 werden in de kerk in Maassluis,
clusterbreed (toen noemden we dat zo!) de pastores Charles Duynstee en Coert Biesjot verwelkomd. Nu is Vlaardingen aan de beurt voor een parochiële activiteit.
De zang komt wèl uit Schiedam. Besloten is om
elk jaar bij een parochiefeest een koor uit te nodigen uit een andere deelgemeenschap. Dit keer
komt het dameskoor Jubilate, van de deelgemeenschap St. Liduina Rozenkrans. Organist/dirigent is
Bas van Houte.
Als in 2013 in Maassluis het patroonsfeest zal zijn,
zal ongetwijfeld een Vlaardings koor de zang verzorgen!
Het gehele pastorale team gaat voor in de viering.
Omdat tijdens dit weekeinde ook roepingenzondag
wordt gevierd zal hier zeker ook aandacht voor
zijn. Van harte welkom.
Lidwien Meijer

De medewerkers van
De Gorzenklok
wensen alle lezers een
Zalig Pasen!
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AGENDA

------------------DE GOEDE WEEK------------------Zondag 1 april
Palm- of Passiezondag
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het Gelegenheidskoor en het Kinderkoor o.l.v. Jolanda Konings. Toetsen: Henry de
Wolf, Slagwerk: Jan Bekkers,
Trompet: Peter Simons.
Voorganger: pastor Lidwien Meijer
Jesaja 50,4-7 / Marcus 11,1-10
Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat
bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er
stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken
jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had
opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan.
Marcus 11,4-6

In de viering zullen de kinderen hun palmpaasstokken meedragen. Ook zullen de communicantjes zich aan u voorstellen.
Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen,
koffie of thee in de pastorie.
Woensdag 4 april H. Isidorus
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Lentemiddag Zonnebloem (zie blz. 20)
--------------Begin van het Paastriduüm--------------Donderdag 5 april
Witte Donderdag Avondmis
Viering van de instelling van
de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap
en van het gebod van naastenliefde
Om 9.30 uur houden de leerlingen van de St. Jozefschool hun paasviering in de kerk .
Om 11.00 uur is de paasviering van de St. Willibrordusschool.
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het
H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf
Voorganger: pastoor A.A. van Well
Exodus 12,1-8+11-14 / Johannes 13, 1-15
Vrijdag 6 april
Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en
sterven van de Heer
Vasten- en onthoudingsdag
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Om 15.00 uur Kruisweg
Orgel: Nel de Heer - Voorganger: Corry Smits
Voor degenen die dat wensen, is er gelegenheid
door henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te
leggen. Voor kinderen is er een speciaal kruiswegboekje.
Om 19.30 uur Lucaspassie (Marco Kalkman) in
de H. Hartkerk (zie blz. 4).
Zaterdag 7 april Paaszaterdag / Stille Zaterdag
------------------Begin van de Paastijd----------------Zaterdag / Zondag 7 / 8 april
Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag
Om 22.00 uur Paaswake
De zang wordt verzorgd door het H. Hartkoor.
Dirigent: Jolanda Konings, orgel: Henry de Wolf.
Voorganger: pastoor A.A. van Well
Genesis 1,1-2,2 / Exodus 14,15-15,1
Zondag 8 april
Paaszondag Hoogfeest
Verrijzenis van de Heer
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger:
pastor Charles Duynstee
Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende
vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen,
maar hij ging niet naar binnen. Johannes 20,3-5

Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-18
Na de viering is er koffie of thee in de pastorie.
Na de Mis Amnesty-schrijfactie (zie blz. 5)
Maandag 9 april
Tweede Paasdag
GEEN EUCHARISTIEVIERING
(Wij verwijzen u naar de Singelkerk, waar om 9.30
uur de eucharistie wordt gevierd.)
Om 14.00 uur paasviering Indonesische katholieke
gemeenschappen uit Nederland en België.
Dinsdag 10 april
Samenkomst communicantjes om 15.45 uur in de
pastorie.
Woensdag 11 april H. Stanislaus
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 12 april
H. Egbertus
Zaterdag 14 april
Voorjaarsrommelmarkt
Van 10.00 uur tot 15.00 uur (zie blz. 17)
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Zondag 15 april
Tweede zondag van Pasen
Beloken Pasen en zondag van de
goddelijke Barmhartigheid
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel.
Voorganger: Kees Koeleman
Handelingen 4,32-35 / Johannes 20,19-31
Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat
ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden
staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen
waren blij omdat ze de Heer zagen. Johannes 20,19-20

Maandag 16 april
H. Maria Bernadette Soubirous
De beheercommissie vergadert om 19.30 uur in de
pastorie.
Dinsdag 17 april Wijklunch
Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie.
Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij
Ted Konings (06-48405775)
Samenkomst communicantjes om 15.45 uur in de
pastorie.
Woensdag 18 april
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Zaterdag 21 april
Van 10.00 tot 12.00 uur Sam kledinginzamelactie
in de kerk.
Zondag 22 april
Derde zondag van Pasen
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger:
pastoor A.A. van Well
Handelingen 3,13-15+17-19 / Lucas 24,35-48
Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan
en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik
nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in
de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over
mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
Lucas 24,42-44

Vanaf 16.00 uur Liduinafeest in/om de Singelkerk
met Liduinaliederen, omgang en plechtig lof
Dinsdag 24 april
Samenkomst communicantjes om 15.45 uur in de
pastorie
Woensdag 25 april H. Marcus, evangelist
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
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Zaterdag 28 april
Jaarlijkse eucharistieviering van De Goede Herderparochie Dit keer in de Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b,
Vlaardingen. Aanvang: 18.00 uur (zie blz. 9)
Zondag 29 april
Vierde zondag van Pasen
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met muziek van
CD’s
Voorganger: Corry Smits
Handelingen 4,8-12 / Johannes 10,11-18
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn
schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader
ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook
nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen.
Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem
luisteren. Johannes 10,14-16

Maandag 30 april
Koninginnedag

BEHEERCOMMISSIE H. HART

Regelmatig ontvangen wij een Gorzenklok retour
met de boodschap dat de ontvanger er geen prijs
op stelt, of omdat de oorspronkelijke ontvanger is
verhuisd.
Omdat wij denken dat er ook ontvangers zijn die
geen prijs stellen op de Gorzenklok, maar dit niet
uit zichzelf melden, hebben wij een brief toegevoegd aan deze Gorzenklok. Daarop kan worden
gemeld of de ontvangst van de Gorzenklok op prijs
wordt gesteld. Zo besparen wij gezamenlijk papier,
geld, moeite, ergernis.
Als u niet reageert, zult u in de toekomst geen Gorzenklok meer ontvangen.
MAAR: vrijwilligers, (bij ons bekende) kerkgangers, personen die deelnemen aan de Aktie Kerkbalans, leden Club van 100, ouders van recente
dopelingen, communicantjes, vormelingen en relaties blijven de Gorzenklok ontvangen, tenzij ze
middels deze brief aangeven dat niet meer te willen.
Overigens verschijnt de Gorzenklok al sinds 2006
op onze internetsite www.heilighartkerk.nl.
Als u opzegt, blijft u de mogelijkheid houden om
de meest recente Gorzenklok (en vele voorgaande
Gorzenklokken) via onze website te lezen.
Beheercommissie H. Hart
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BOEKEN

HET GEHEIM
En weer was er een Boekenweek, met veel aandacht voor literatuur en de schrijvers daarvan.
Ik ben trouwens nog steeds een fan van traditionele boeken van papier, alle voordelen van de ereader ten spijt.
Lezen doe ik liever dan TV kijken, want: ‘De lezer
is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de
acteur die alle rollen uitbeeldt. De lectuur is zijn
hoogsteigen creatie. “De schrijver levert tekst,
maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het
talent van de lezer”, aldus een citaat van Harry
Mulisch.
Heeft u het TVprogramma ‘DNA onbekend’ gezien? Ik
niet, ondanks mijn
nieuwsgierigheid, opgewekt door de vooraankondigingen, die
ik wel heb gezien. De
desbetreffende
persoon zou te horen
krijgen of twijfels
over afkomst bevestigd konden worden.
Tromgeroffel was er
niet, maar de spanning werd opgevoerd. De uitsmijter volgde met de
zin: Naar aanleiding van ons onderzoek is onomstotelijk bewezen dat… weg beeld, vervolgens reclame.
Deelnemers aan het programma krijgen eindelijk
duidelijkheid over hun afkomst of zij wel of geen
‘onecht’ kind zijn. Vreemde uitdrukking trouwens!
Het gegeven deed mij denken aan een roman van
de schrijfster Anna Enquist, HET GEHEIM, geschreven in 1997. Dit geheim wordt pas laat aan de
hoofdpersoon en de lezer onthuld.
De hoofdpersoon, Wanda Wiericke werd geboren
in 1933 in Leiden. Haar ouders hebben geen gelukkig huwelijk. Haar moeder, een zangeres, lijkt
beknot door het leven met advocaat Egbert en de
zorg voor haar geestelijk gehandicapte zoon Frank.
Wanda heeft al vroeg geleerd zichzelf bezig te
houden, vooral met muziek, zij krijgt pianolessen
van een joodse leraar, die haar behalve over muziek ook veel leert over de oorlog, die uitgebroken
is.
Wanda ziet hoe hij wordt weggevoerd, juist wanneer zij een brief bij hem moet bezorgen hoe hij
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kan onderduiken. Dit beeld blijft haar haar hele leven bij.
Ook haar eigen huwelijk loopt al snel stuk, mede
door haar ambities in de muziek en haar onmacht
daarbuiten te communiceren. Zij is een zwijgzame
vrouw geworden, en met het verlies van het ongeboren kind van haar en haar man sterft ook hun huwelijk. Zij wordt concertpianist en leeft alleen nog
voor de muziek.
Op haar zestigste leeft zij teruggetrokken in een
dorp in de Pyreneeën, ze lijdt aan reumatiek in
haar handen en kan en wil geen piano meer spelen.
De man met wie zij dertig jaar geleden een tijd getrouwd was, komt achter haar verblijfplaats.
Hij besluit haar op te zoeken. Als hij bij haar huis
aankomt, hoort hij pianoklanken. Wanda speelt
voor het eerst weer. Een verloren liefde is teruggevonden.
Anna Enquist (1945) is pseudoniem van Christa
Widlund-Broer. Na haar studie psychologie, studeerde ze piano aan het conservatorium. Ze is psycho-analytica.
Zij schreef verhalen, gedichtenbundels en met haar
laatste boek De Verdovers erbij, 5 romans.
Voor de roman Het Geheim kreeg ze in 1997 de
Trouw Publieksprijs.
Wilt u achter Het Geheim komen, dan beveel ik u
dit boek van harte aan.
Liesbeth Dingenouts
H. HARTKERK FOR EVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Afgelopen maand zijn de aankomende Communicantjes van start gegaan met hun voorbereiding.
Twaalf kinderen zullen op zondag 3 juni in onze
kerk hun Eerste Communie doen. De kinderen
werken met het project Door de Poort.
Ook Franck Baggen, stagiair in onze Goede Herderparochie, neemt een stuk van de voorbereiding
van de kinderen op zich. Op Palmzondag zullen de
kinderen zich aan u voorstellen.
De Vastentijd is bijna voorbij. De kinderen hebben
de afgelopen weken in de kindernevendienst geluisterd naar het evangelieverhaal in hun eigen bewoordingen en daarna geknutseld. Het gemaakte
werk is na de viering te koop aangeboden ten bate
van de Vastenactie. Het harde werken heeft een
bedrag van € 105,65 opgebracht.
Ook de Vastenmaaltijd heeft een mooi bedrag opgeleverd: € 192,00. De maaltijd was een eenvoudige dis van puur Hollandse én Ethiopische elemen15

ten: De hoofdmaaltijd met stamppot was natuurlijk
van Hollandse makelij. Het toetje was beschikbaar
gesteld door AH De Wolf in de Groenelaan, waarvoor onze hartelijke dank! De soep vooraf was
Ethiopisch. Wilt u het ook eens proberen?
INGREDIËNTEN:
1 liter groentebouillon
1/2 theelepel gemalen gember
1/2 theelepel gemalen kurkuma
enkele kruidnagelen
enkele stokjes kaneel
1 knoflook, fijngesneden
1 theelepel zout en zwarte peper
3 grote uien, fijngehakt
4 grote wortelen, in stukjes gesneden
4 grote aardappels, in blokjes
1 kleine kool (bijv. spitskool), fijngehakt
200 cc tomatenpuree
1. Verhit olie in een grote koekenpan. Roer de
gember, kurkuma, zwarte peper, kruidnagel,
knoflook en het zout erdoor. Voeg de uien toe
en bak al roerend tot ze glazig zijn. Voeg de
wortels, aardappelen en kool onder regelmatig
roeren toe, tot de groenten wat zacht worden.
2. Maak de bouillon. Roer de tomatenpuree er
door. Voeg het groentemengsel en de kaneelstokjes toe. Laat het op een laag vuur ongeveer
30 minuten koken. Haal de kaneelstokjes eruit
en pureer de soep met een staafmixer.
Eet smakelijk!
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 517 04 863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

DE WISSEL

Inloophuis de Wissel – Broersveld 123
Door het toenemende aantal bezoekers is er weer
ruimte voor nieuwe vrijwillig(st)ers, zowel voor de
doordeweekse diensten (wo/do/vrij van 14.00 tot
16.00 uur) als voor de opening op zaterdag (vanaf
maart a.s. tussen 12.00 en ca. 14.00 uur).
Van vrijwilligers wordt gevraagd eenmaal in de
twee weken ‘dienst te doen’.
Komt u eens langs voor een kennismaking met het
inloophuis?
De coördinators (Irene en Cees) vertellen u graag
meer over de mogelijkheden.
Info via tel. 4261177 is ook mogelijk.
het bestuur
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NIEUWS

Rommelmarkt
De voorjaarsrommelmarkt staat weer voor de deur.
Wat valt er bij het aankondigen van zo’n bekend
evenement nu nog meer te vertellen dan dat al is
gedaan bij al die voorgaande markten? Niet veel!
Dus houden we het maar bij het aanhalen van enkele begrippen:
* Weggooien is zonde; breng uw spullen naar
de kerk, of laat ze ophalen (eerst even bellen,
tel. Margo: 4266126 of Hans: 4264246).
* Sla je slag; koop prima spullen tegen rommelmarktprijzen.
∗ De koffie is bruin.
* Genieten; gezelligheid kent geen tijd!
* Ontmoeting; u komt bij dit wijkgebeuren altijd bekenden tegen.
* Opbrengst; die gaat naar de kerk. Niet onbelangrijk, de kerk heeft dat geld hard nodig!
Graag zien wij u op zaterdag 14 april tussen
10.00 en 15.00 uur!
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OPROEP

Wie wil meewerken aan het nieuwe
parochieblad?
We zoeken drie mensensoorten…
De parochie De Goede Herder zal binnenkort een
eigen Goede Herder-parochieblad het licht doen
zien. Met nieuws en informatie, impressies, interviews enz.
Het blad zal minstens vier keer per jaar uitkomen.
Het zal geen optelsom zijn van de huidige bladen
van de deelgemeenschappen (die vaak informatie
bieden die alleen voor de betreffende deelgemeenschap interessant is). Het blad moet een meerwaarde hebben en de onderlinge contacten kunnen bevorderen.
Nu zij we op zoek naar drie soorten mensen:
1. Mensen die in de redactie willen plaatsnemen (het zou mooi zijn als zeker de eerste tijd, van elke deelgemeenschap iemand
meewerkt in de redactie). De redactie buigt
zich over de inhoud. Redactieleden moeten
een goede neus heb-ben voor wat nieuwswaarde heeft, vooruit kunnen kijken, creatief zijn.
2. Mensen met een vlotte pen, die zich beschikbaar stellen om nu en dan wat te
schrijven voor het blad of een interview te
doen. Het zou mooi zijn als we een reservoir hadden van deze mensen.
3. Mensen die graag fotograferen. Die bij gelegenheid erop uitgestuurd worden om foto’s te maken.
Wie voelt zich geroepen? Kom dan naar de eerste
vergadering, op woensdagavond 11 april.
We zullen voorbeelden neerleggen van allerlei parochiebladen die de laatste jaren zijn ontstaan, zodat iedereen zich ter plekke goed kan oriënteren.
We zullen een eerste verkenning doen welke ideeën er leven bij parochiebestuur en pastoresteam en
wat er leeft bij de deelnemers aan de bijeenkomst.
Wie zich aanmeldt, krijgt tijdig een agenda. Kunt u
niet, maar wilt u wel wat doen, dat horen wij uiteraard ook graag.
Tijd: woensdagavond 11 april.
Plaats: Parochiecentrum St. Jan Visitatie,
Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.
Aanvang: 20.00 uur.
Informatie en aanmelding: Ted Konings (lid parochiebestuur) tel. 06-48405775
e-mail: tedko@xs4all.nl
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Lidwien Meijer, tel. 06-54946244,
e-mail: lidwien.meijer@kpnmail.nl
Van harte welkom!
Ted Konings (parochiebestuur)
Lidwien Meijer (pastoraal team)
CATECHESE

Korte terugblik en weer verder met nieuwe
communicantjes
Onze zevende en voorlopig laatste catecheseles
begon met drie gebeden, voorgedragen door Nina,
Selma en Fleur. Thema van deze les: de vastentijd.
Het is voorjaar, en wat gebeurt er zoal in het voorjaar? Dit was de eerste vraag aan de groep. Fleur is
jarig, er worden jonge dieren geboren, vorig jaar
werd Jos gedoopt, er is herdenkingsdag, Koninginnedag, Pasen en Pinksteren en daar tussendoor nog
Hemelvaartsdag. Maar wat betekenen die dagen
dan allemaal? "Palmpasen is de zondag vóór Pasen
en dan versieren we een kruis met fruit en snoep…
er komt een haantje op en een palmtakje. Dan mogen we in optocht door de kerk en na de kerk mogen we de stok naar zieke mensen brengen…"
"Met Pasen staat Jezus weer op en daarvóór was
hij doodgegaan"
Hoe noemen we de tijd voor Pasen dan? Dit was
iets moeilijker… er werd na wat hints geroepen:
“Carnaval!”, en via 40 dagen komen ze op Aswoensdag, en ja… ook op vastentijd. Het is ook
heel veel om allemaal in een keer te moeten noemen.
Ja, en vasten brengt ons naar vastenactie. Op
school worden diverse activiteiten (zwemmen,
hardlopen, rommelmarkt) georganiseerd om geld
in te zamelen voor het Liliane-fonds. Daar kunnen
alle kinderen over meepraten.
Marian vertelt in een verhaal over de vastentijd, de
periode voor Pasen en de Goede week. Samen zijn
we de staties in de kerk langsgelopen en we stonden versteld wat de kinderen ons konden vertellen.
Alleen de laatste statie vond Jos wel een beetje
eng, hij kreeg er een naar gevoel bij.
Om met elkaar toch ook nog iets voor de vastenactie in de kerk te doen, zijn we kaarten gaan kleuren, om die na de palmpaasviering te kunnen verkopen, dus misschien heeft u geluk en kunt u op 1
april voor het goede doel een kaart bemachtigen!
Jammer genoeg moeten Marian en Janet nu starten
met de voorbereiding van de 1e communie van 3
juni en hebben daarom geen tijd meer over om
door te gaan met de catecheselessen. Misschien dat
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na de 1e communie er nog een dag kan worden
vrijgemaakt, maar daarover later meer.
Bij deze, alle kinderen en ouders bedankt voor het
enthousiasme waarmee jullie ons gesteund hebben!
Om op de voorbereiding van de 1e communie terug
te komen… wij kunnen nu vertellen dat wij samen
met Brechje, Natasja, Bruno, Isabelle, Floortje,
Siënna, Corinne, Cas, Lies, Jeffrey, Leyandrey en
Noa weer een gezellige, leerzame voorbereidingstijd tegemoet gaan.
De nieuwe communicantjes zullen tijdens de Palmpaasviering aan u worden voorgesteld.
Janet en Marian
FAMILIEBERICHTEN

Op zaterdag 31 maart 2012 werd in onze kerk
gedoopt

Sue-Dellys Scharbaai
Wij feliciteren de ouders, peter en meter, familie
vrienden en kennissen met deze
heugelijke gebeurtenis!
ZONNEBLOEM

Lentemiddag
Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op
woensdag 4 april a.s. een lentemiddag met allerlei
activiteiten.
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom!
HUMOR
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