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INHOUD GORZENKLOK APRIL-MEI 2013 

  1 - Omslag 

  2 - Met brandend Hart  (blz.1) 
        Pasen: Lidwien Meijer 

  3 - Door U voor U (1)   (blz.2) 
        Geloofsfeest in Rotterdam 

  4 - Misintenties april-mei 2013 (blz.3) 
  5 - Filmavond    (blz.4) 
        “Yo, También”, vrijdag 2 april 

  6 - Boeken     (blz.5) 
        Buiten is het maandag 

  7 - Spreuk van de maand  (blz.7) 
  8 - Week missionarissen  (blz.7) 
  9 - Communiefeest op 7 april (blz.9) 
10 - Nieuws     (blz.10) 
 20 april: Rommelmarkt en patroonsfeest 

11 - Agenda april en mei 2013 (blz.11) 
12 - Wissel     (blz.15) 
        Schilderijen: vrouwen in de bijbel 

13 - Door U voor U (2)   (blz.16) 
        Frankelandse kerk niet vergeten 

14 - Muziekgeschiedenis  (blz.17) 
        Cursus Russische ziel: Gertrude Egbers 

15 - H.Hartkerk forever  (blz.18) 
        palmpasen, Vastenaktie, Lucaspassie, 

 schoolvieringen, Paaswake, wijkmaaltijd 

16 - Zangkoor    (blz.19) 
        Henk Govaart 1944-1988 

17 - Wijklunch    (blz.22) 
        Op 16 april en 28 mei 

18 - Jaar van het geloof   (blz.23) 
 Hasj in de wierook, Paaskippetjes 

19 - Humor in de kerk   (blz.24) 
20 - Advertenties    (blz.25) 
21 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 

 

 
 

Pasen 

In Vlaanderen leefde in de 19e eeuw een dichtende 

pastoor: Guido Gezelle. Hij heeft veel gedaan voor 

de emancipatie van het Nederlands in België, waar 

Frans toen de officiële voertaal was, en het Vlaams-

Nederlands werd tegengewerkt.  

Twee van zijn gedichten wil ik hier citeren, omdat 

ze zo veelzeggend zijn over de Goede Week waar-

in de dood wordt herdacht, en over het Paasfeest, 

waarin we vieren dat het leven overwint.  

‘s Goevrijdags ratel, rauwgetand, 

dwers door de kerke relt, 

terwijl het volk, stilzwijgende, om 

den autaar neêrgeveld, 

den God aanbidt, dien Golgotha 

zag sterven, naakt en bloot, 

‘s goevrijdags, op den schandeboom, 

de schandelijkste dood. 

Een zwaar gedicht. Het begint met de ratel, rauw-

getand… Je voelt de kilte als je het leest. Het is 

dood-stil. De mensen zitten gebogen om het kruis. 

Er is geen klokgelui, geen gong, alleen die drei-

gende ratel waar een kil, hard geluid uit komt, de 

ratel waar vroeger de melaatsen mee liepen, als 

waarschuwing dat mensen voor hen op de loop 

moesten gaan.  

En dan is het Pasen! Gezelle dicht:  
Pasen, Pasen, luide klinke  

nu de slag van lerke en vinke  

nu de stem van mens en dier!  

Pasen, Pasen, wijdt het vier,  

wijdt het licht en pint de lampen,  

laat de verse wierook dampen:  

Hallelujah, 't jok is af  

van de dood en van het graf! 

Een gedicht, heel licht van toon. Guido Gezelle 

kon met de klank van de woorden, met het ritme 

van het gedicht, al een sfeer overbrengen. Je voelt 

de warmte als je het leest. De vink en leeuwerik 

zingen uit volle borst. Het is prachtig weer. Het 

vuur wordt gewijd, de wierook dampt. Het kan niet 

op.  

Grotere tegenstellingen zijn niet mogelijk. Het 

wordt ook in onze tijd weer zichtbaar gemaakt in 

onze kerken in de Goede week en bij het Paasfeest. 

De duisternis, gevolgd door het licht, de koude 

steen en het warme vuur. De droevige liederen op 

Goede Vrijdag, het Alleluja met het Paasfeest. Al-

les wat je in je eigen leven kunt doormaken wordt 

hierin uit-gevierd. De kilte, de moeite, het zware  

MET BRANDEND HART 
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wat ons soms kan beheersen en de vreugde, het 

geluk, het licht…  

Als we dit hebben kunnen delen in de Goede 

Week, tijdens de vele plechtigheden, en met het 

Paasfeest, dan was het een rijke tijd.  

En Pasen is niet afgelopen na Tweede Paasdag. 

Het gaat door tot Pinksteren. We spreken ook niet 

van de derde zondag na Pasen maar de derde zon-

dag van Pasen. Bij Albert Heyn zijn dan de eitjes 

al verdwenen. Maar eet gerust door, tot Pinksteren.  

Ik wens u toe dat u er iets van gaat meemaken… 

van de hoop van de Paastijd, dat het licht het 

steeds weer wint van kilte en van dood. Wellicht 

kan onze nieuwe paus Franciscus hier ook toe bij-

dragen.  

 

Lidwien Meijer 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 9 maart waren vertegenwoordigers 

van de parochies van het bisdom Rotterdam uitge-

nodigd in de parochiegebouwen van La Sagrada 

Familia in Rotterdam. Er reageerden veel mensen 

op deze uitnodiging en samen baden en zongen we 

en praatten over de heilige Moeder Gods. Want 

over haar ging het op die bijeenkomst, die de naam 

Geloofsfeest meekreeg. 

Dat alles naar aanleiding van het Jaar van het Ge-

loof, ingesteld door de vorige paus, Benedictus. 

Hij wees daarbij op de belangrijke rol van Maria in 

de geschiedenis van haar Zoon, Jezus Christus, ‘de 

aanvoerder en voltooier van ons geloof’. 

In de kerk van de Spaanstalige gemeenschap wa-

ren verschillende workshops die zeer interessant 

waren; ik was ingedeeld bij de groep Magnificat. 

Dat prachtige Marialied werd helemaal ontleed en 

we hebben het ook gehoord van diverse compo-

nisten. De versie van Mozart vond ik het mooist. 

Na de eucharistieviering met bisschop Van den 

Hende en andere geestelijken, konden we genieten 

van Spaanse hapjes. Het was een mooie gelegen-

heid om na te praten.  

Als dank voor de aanwezigheid kregen we een 

mooie Maria-kaars mee. Ik sprak met de bisschop 

af om die kaars op 10 maart aan te steken, voor 

aanvang van de dienst waarin ik voorging. Om ons 

allen te sterken in ons geloof. Ik hoop van harte dat 

dat zo gebeurt.  

 

Corry Smits 
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Zondag 7 april 
Johannes Dominicus Fredericus Companus,  

Franciscus Laurentius Geerdes, Elisabeth  

Helena van Noordt, ouders Over de Vest –  

Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 

Potten, Ben Schueler en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 14 april 
Ouders Engering – Hersbach en zonen,  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  

Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas – 

Lips, Piet van Potten,  Cornelis  

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler,  

Violetta Johanna van Riet, Piet Wijnen en voor 

alle overleden pastores, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
 

Zondag 21 april 
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 28 april 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 

Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 5 mei 
Johannes Dominicus Fredericus Companus,  

Franciscus Laurentius Geerdes, Elisabeth Helena 

van Noordt, ouders Over de Vest – Franken,  

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

  

Zondag 12 mei 
Peter Bisschop, ouders Engering – Hersbach en 

zonen, Franciscus Laurentius Geerdes, Nellie 

Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth 

Helena van Noordt, ouders van der Plas – Lips, 

Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,  

Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet,  

Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

MISINTENTIES 
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Zondag 19 mei 

Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 

  

Zondag 26 mei 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 

Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 

. 

 

 

 

 

Daniel, net afgestudeerd bij de universiteit met het 

syndroom van Down, wordt verliefd op zijn eerste 

werkdag als consultant. 

Laura is een buitenstaander die haar nachten door-

brengt in overvolle nachtclubs om zo haar proble-

men te vergeten in de armen van totaal vreemden. 

Hoewel beiden in niets op elkaar lijken, ontstaat er 

een mierzoete vriendschap die voor hen de weg 

plaveit geluk. Ondanks het ‘zware’ onderwerp is 

de film bij vlagen zeer geestig. 

 

 

Aanvang: 20.30 uur, zaal open: 20.00 uur 

Prijs: ’n vrijwillige bijdrage. 
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BUITEN IS HET MAANDAG 
Verdwijnen en vergeten zijn vaste thema's van de 

schrijver Bernlef. Hij is gefascineerd door de wer-

king van het geheugen, en het verlies daarvan is 

een wezenlijk element in zijn boeken. In zijn ro-

man ‘Buiten is het maandag’ gaat het om geheu-

genverlies na een traumatische gebeurtenis. 

De 65-jarige Stijn Bekkering, de ik-persoon van de 

roman, zit alleen in een afgelegen huis in het 

noordoosten van het schiereiland Nova Scotia 

(Canada). Met zijn agenda's van 1999 en 2000 

voor zich probeert hij zijn gedachten te ordenen en 

zijn herinneringen helder te krijgen. 

Op 13 mei 1999 is de auto waarin hij en zijn 

vrouw Geesje zaten, op weg naar hun huis in Ob-

dam, van de weg geraakt en tegen een boom ge-

botst. Geesje was op slag dood en hijzelf lag tien 

dagen in coma. Toen hij bijkwam, hoorde hij dat 

zijn vrouw overleden was en zelfs al begraven. 

Van het ongeluk herinnert hij zich niets en het ach-

tervolgt hem nog elke dag dat hij haar begrafenis 

niet heeft kunnen bijwonen. 

Stijns vader was meubelmaker in Obdam, maar de 

concurrentie van grote meubelfabrieken deed de 

zaak de das om. Stijn begon een handel in tweede-

hands meubels en ander huisraad, in een opslag-

plaats die de Oorsprong heette. 

Stijn is getrouwd met Geesje, die hij op school al 

kende en zijn grote liefde was. 

Hun enige zoon Harry ziet niets in de zaak van zijn 

vader en gaat na de HBS bij een makelaarskantoor 

werken. Hij is een introverte en ondoorgrondelijke 

man. Hij trouwt met zijn schoolvriendin Sandra, 

met wie hij een zoon heeft, Martijn. 

In 1999 gebeurt het fatale ongeluk waarbij Geesje 

omkomt. Als Stijn uit zijn coma ontwaakt, wil hij 

nog maar een ding; zelf ook doodgaan. 

Op 17 juli komt Harry niet thuis uit zijn werk en 

maand na maand verstrijkt zonder een enkel be-

richt van hem. Stijn en Sandra proberen hun gelief-

den in leven te houden door veel over hen te pra-

ten. Via de website van Missing Link lukt het San-

dra Harry op te sporen, hij verblijft in een dorpje in 

Canada. Stijn neemt het vliegtuig en krijgt aldaar 

te horen dat Harry samenwoont met een twintig 

jaar jongere geliefde: Tracy Tuin. Er volgt een on-

gemakkelijk weerzien van vader en zoon. 

Harry bekent zijn vader dat hij door een ongekende 

passie voor Tracy met haar in Canada een nieuw 

leven wilde beginnen. Deze passie is inmiddels 

uitgewoed. 
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Harry deelt zijn vader mee dat hij terugkeert naar 

Nederland, naar Sandra, die bereid is hem te verge-

ven. Stijn wil nog niet terug en blijft wonen in het 

huis waar Tracy nog woont, aanvankelijk een 

vreemde situatie, maar geleidelijk aan raken zij op 

elkaar gesteld. Zij praten veel over Geesje en Tra-

cy vergelijkt hun gelukkige huwelijksleven met 

haar eigen ervaringen in relaties, die minder goed 

waren. Stijn sluit vriendschap met Bruce Grady, 

die een rol heeft gespeeld bij het terugvinden van 

Harry. Bruce beschouwt zichzelf als kunstenaar en 

filosoof en is half Canadees, half Maori. Samen 

zetten zij een zaak in tweedehands spullen op. Zij 

maken er een gewoonte van om elk stuk te voor-

zien van datum en verhaal over de eigenaar.  

Op 16 november vertrekt Tracy, zij wil naar New 

York, zegt ze. 

Stijn bevalt de eenzaamheid wel en besluit defini-

tief niet naar Nederland terug te keren. Brieven 

van Sandra beantwoordt hij niet meer. Zij lijken 

hem te gaan over gebeurtenissen in een wereld 

waar hij niet langer deel van uitmaakt. 

Oudejaarsavond viert hij met Bruce, die vertelt hoe 

Tracy vanaf haar twaalfde misbruikt werd door 

haar vader. Toen ze op haar vijftiende zwanger van 

hem was, heeft hij haar abortus laten plegen en 

vervolgens het huis uitgezet. Bruce zelf is door 

zijn vader verwekt bij een Maori-dienstbode. 

Om het overspel geheim te houden is Bruce later 

in het ouderlijk huis opgenomen als adoptiekind. 

Bij de gesprekken is veel alcohol gedronken. Toch 

gaat Stijn met de auto naar huis. 

Op de besneeuwde weg moet Stijn remmen voor 

een eland en raakt in een slip. In een visioen ziet 

hij plotseling Geesje voor zich, met allerlei duide-

lijke herinneringen aan haar. 

Stijn brengt het er levend vanaf, en vervolgt zijn 

weg naar huis. Hij bedenkt dat het maandag 1 ja-

nuari is. 
 

De auteur 
Bernlef werd geboren als Hendrik Jan Marsman, 

op 14 januari 1937 te St. Pancras in de buurt van 

Alkmaar. In zijn jeugdjaren verhuisde hij naar Am-

sterdam West, later woonde hij in Haarlem. 

Hij schreef veel korte verhalen, gedichten, toneel-

stukken, romans. Een van zijn bekendste boeken is 

Hersenschimmen. Inmiddels is dat boek ook ver-

filmd. 

Hij won bijna alle literaire prijzen. In 1984 de 

Constantijn Huygenprijs, in 1987 de AKO litera-

tuurprijs en in 1994 de P.C. Hooftprijs.  
Hij was getrouwd met de journaliste Eva Hoornik. 
Zij kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. 
Bernlef was dus een pseudoniem. Op een cursus  
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had hij gehoord over de middeleeuwse Fries met 

die naam, waarvan geen werk bewaard was geble-

ven. Die naam, voorafgegaan door de beginletter 

van zijn tweede voornaam, werd zijn pseudoniem. 

Op 29 oktober 2012 overleed hij na een kortston-

dig ziekbed in Amsterdam, op 75-jarige leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

Met beide voeten op de grond 
kom je geen stap vooruit. 

 
 
 

 

Help de missionaire traditie voort te zetten 

Steun onze missionarissen! 
Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. 

Zij hebben echter wel onkosten. De Week Neder-

landse Missionaris (WNM) biedt daarvoor soms 

een bijdrage. Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie 

voor de WNM. Dan wordt de steun van ons allen 

gevraagd, steun voor onze missionarissen en mis-

sionair werkers! 

 

We hebben allemaal een missie 

Ons inzetten voor kansarme medemensen: dat wil-

len we allemaal. Een leven ten dienste van de mis-

sie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom 

moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. El-

ke dag helpen ze anderen, ver van hier.  

Uit het oog, maar niet uit het hart. Integendeel, 

door de Week Nederlandse Missionaris te steunen, 

toont u dat u achter hen staat. Zo zetten we de mis-

sionaire traditie voort. 

 

Zij geven veel en vragen weinig 

Een bijdrage voor werk, woning, zorg of diaconie. 

Het is niet veel wat missionarissen aan de WNM 

vragen. Terwijl ze zoveel geven. Zoals concrete 

hulp. En tomeloze energie! Missionarissen ontvan-

gen daarom ook eens in de paar jaar een bijdrage 

voor welverdiend verlof. Daarnaast maakt de 

WNM de uitzending mogelijk van missionair wer-

kers – jonge mensen die in de voetsporen van mis-

sionarissen treden. 
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In 2012 gaf de WNM bijvoorbeeld een bijdrage 

voor: 
Onderhoud woning - zuster Antonetta van Winden, 

Kameroen  

Uitrusting kantoor - broeder Jan Sjerps, Indonesië 

Koelkast - pater van Bussel, Kenia 

Definitieve terugkeer naar Nederland - Father 

Frans Meulemans 
 

Nieuw WNM-boekje vol bezieling 
Tijdens de Pinksteractie is er in de parochies weer 

een collecte voor de WNM. Ook verschijnt dan het 

nieuwe WNM-boekje, waarin inspirerende mensen 

centraal staan.  

Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoorbeeld. Al meer 

dan veertig jaar zet hij zich in voor vluchtelingen 

in Algerije. Het zijn mensen uit heel Afrika, die 

hoopten hun heil te vinden in een ander land. Ze 

worden echter nergens toegelaten. Nu bivakkeren 

ze in Algerije in krotten en gaan ze gebukt onder 

armoede en ziekte. Broeder Jan helpt hen waar hij 

kan, en ondanks tegenslag blijft hij vol vuur en vol 

liefde voor zijn medemens. Ook leest u over missi-

onair werker Pritha Belle (27) in het WNM-boekje. 

Zij staat in Colombia mensen bij die met geweld 

van hun geboortegrond werden verjaagd.  

Pritha zet zich met hart en ziel in voor hun recht op 

een autonoom bestaan, zoals u kunt lezen in het 

inspirerende WNM-boekje van 2013. 
 

Start campagne: Pinksteractie 2013!  
Zo staan Jan Heuft en Pritha Belle symbool voor 

de tomeloze energie en bezieling waarmee onze 

missionarissen zich inzetten voor anderen.  

Laten wij ons op onze beurt sterk maken voor hen! 

Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de 

Pinksteractie van 9 t/m 19 mei! Met uw bijdrage 

zetten wij samen de missionaire traditie voort. 
 

U kunt onze missionarissen steunen door: 
◊ een gift via giro 21385 t.n.v. parochie GH -     

H. Hartkerk o.v.v. Week Ned. Missionarissen.  
 

◊ een bijdrage aan de collecte die gehouden wordt 

na de viering op zondag 12 mei 
 

◊ bestelling van het WNM-boekje 2013 (€ 15 via 

giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag, onder ver-

melding van ‘WNM-boekje’) 
 

◊ uw omgeving te vragen óók bij te dragen 
 

Woorden van erkentelijkheid 
‘Ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage.  

Het is een bewijs dat de Nederlandse gelovigen 

hun missionarissen nauw aan het hart hebben.  

Nogmaals hartelijk dank.’  

Pater Ferdinand van Campen, Tanzania 
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Feest op 7 april 

Lisa, Hendrik, Merel, Kneeltje en Julian gaan op 7 

april hun Eerste Communie doen bij ons in de Hei-

lig Hartkerk. Dan hebben zij een groot aantal voor-

bereidingslessen van het project ‘Blijf dit doen’ 

achter de rug en zijn zij er klaar voor om samen 

met alle parochianen dit feest te vieren. Pastor 

Duynstee zal in deze feestelijke Eucharistieviering 

voorgaan. 
 

Zoals u in de vorige Gorzenklok kon lezen hebben 

de kinderen zich 3 maart voorgesteld in het bijzijn 

van onze bisschop, monseigneur Van den Hende. 

Dit vonden de kinderen al een bijzondere ervaring. 

Zij kregen van de bisschop de tekst mee van het 

Onze Vader. Nu ik kan u vertellen dat er hard ge-

leerd wordt om dit helemaal op te zeggen zonder 

stiekem op het blaadje te kijken. In het project zijn 

daar ook oefeningen voor om dat op speciale wijze 

te leren. 
 

Ook een onderdeel van het project is leren hoe een 

eucharistieviering nu precies in elkaar zit. Dit doen 

we aan de hand van de vierwijzer; de Eucharistie 

uitgelegd als één geheel met vier onderdelen: ope-

ning, dienst van het woord, dienst van de Eucha-

ristie en slot. De kinderen hebben een mooie kaart 

gekregen, die zij kunnen meenemen als zij naar de 

kerk komen en dan kunnen zij bijhouden waar we 

zijn in de viering. 
 

Na het schrijven van dit stukje zijn er nog vier bij-

eenkomsten te gaan, twee nog voor de communie 

en twee erna. De twee bijeenkomsten na de com-

munie zijn ook voor ons, de werkgroep, nieuw en 

wij zijn dan ook nieuwsgierig naar deze voortzet-

ting. Daarover leest u misschien meer in de Gor-

zenklok, die volgt op het grote parochieblad van 

de Goede Herder en in juni zal verschijnen. 
 

In juni is ook de dankviering (tegelijk terugkom-

viering van de communicantjes van 2012) reeds 

achter de rug. De terugkomviering zal plaatsvin-

den op zondag 26 mei om 9.30 uur en zal worden 

voorgegaan door bisschop H. van de Hende.  

De communicantjes van 2012 mogen tijdens deze 

viering hun kruisje uit de levensboom halen en 

mee naar huis nemen als blijvende herinnering aan 

hun eerste communie, dan alweer een jaar geleden. 

Wij hopen samen met de communicantjes op 

mooie vieringen en op uw aanwezigheid daarbij. 

 

Marian en Janet, werkgroep 1e communie 
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Rommelmarkt 

Nog steeds is de rommelmarkt voor onze kerk een 

zeer belangrijke bron van inkomsten. E.e.a. hebben 

we kunnen zien op de jaarlijkse begroting die in de 

Gorzenklok van januari stond afgedrukt.  
 

Wilt u uw kerk steunen zonder uw portemonnee te 

hoeven trekken? Dat kan! U hebt vast nog wel 

spullen waarmee u niets meer doet en die u eigen-

lijk al ’n poosje in de weg liggen.  

U vindt het zonde om ze weg te gooien en eigen-

lijk komt het er maar niet van om ze op Markt-

plaats te zetten. Wat let u om ze aan onze rommel-

markt te schenken? 
 

Een andere manier om de kerk te helpen is er een 

waarbij u wél de knip moet openen. Bezoek op 

zaterdag 20 april vanaf 10 uur onze rommel-

markt en geniet van de gezellige sfeer. U zult ver-

baasd staan dat er toch nog zoveel van uw gading 

bij is. En als u bij de koop niet te veel zult afdin-

gen, maakt u de vrijwilligers en de penningmeester 

ingelukkig! 
 

Voor het brengen of ophalen van spullen kunt u 

vanaf 13 april een telefonische afspraak maken 

met Margo Heinsbroek (4266126) of met Hans 

Ronteltap (4264246). Alvast hartelijk bedankt! 

 

Parochiefeest 

Feest op zaterdag 20 april a.s. Dan wordt het pa-

troonsfeest van onze parochie De Goede Herder 

gevierd in Maassluis. In de kerk Andreas, Petrus 

en Paulus, ook wel genoemd Sydney aan de Maas, 

begint de eucharistie om 19.00 uur.  

Het koor Liriko uit Vlaardingen luistert de viering 

op.  

Iedereen is van harte uitgenodigd. 
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NIEUWS 

Let op:Let op:Let op:Let op:    

ROMMELMA
RKT

ROMMELMA
RKT

ROMMELMA
RKT

ROMMELMA
RKT    

op zaterdag 20 april op zaterdag 20 april op zaterdag 20 april op zaterdag 20 april 
a.s.a.s.a.s.a.s.    

H. Hartkerk, LekstraatH. Hartkerk, LekstraatH. Hartkerk, LekstraatH. Hartkerk, Lekstraat    
van 10.00 tot 15.00 uurvan 10.00 tot 15.00 uurvan 10.00 tot 15.00 uurvan 10.00 tot 15.00 uur    



 

 

 

 

 

 

Maandag 1 april  Tweede Paasdag 

GEEN VIERING 

 

Woensdag 3 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

 
Donderdag 4 april  H. Isidorus 

 
Vrijdag 5 april  Eerste Vrijdag 

 

Zondag 7 april   
Tweede zondag van Pasen 

Beloken Pasen 

Zondag van de goddelijke 

Barmhartigheid 

Eerste Communie 

Om 09.30 uur Eucharistieviering met zang van het 

kinderkoor o.l.v. Jolanda Konings.  

Orgel: Henry de Wolf, slagwerk: Jan Bekkers 

Vandaag zullen vijf kinderen hun Eerste Commu-

nie doen. Voorganger: pastoor Charles Duijnstee-

Handelingen 5,12-16 / Johannes 20,19-31   

Na de Mis is er, zoals op alle zondagen, koffie of 

thee in de pastorie. 

 

Maandag 8 april 
Om 19.30 uur vergadert de beheercommissie in de 

pastorie. 

 

Woensdag 10 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

 

Vrijdag 12 april H. Stanislaus 

Film in de pastorie, aanvang 20.30 uur (zie blz. 4) 

 

Zondag 14 april 
Derde zondag van Pasen 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastoor A.A. van 

Well 

Handelingen5,27b-32+40b-41 / Johannes 21,1-19 
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AGENDA 

Jezus kwam in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei 

hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers 

hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. 

Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas ant-

woordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Johannes 20,27-28 



 

Na de Mis wordt u materiaal aangereikt met het 

verzoek mee te doen aan de maandelijkse schrijf-

actie van Amnesty International. 
 

Dinsdag 16 april  H. Maria Bernadette Soubirous 

Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-
rie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of 
bij Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 17 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
 
Zaterdag 20 april Voorjaarsrommelmarkt 
(zie blz. 10) 
 

Zondag 21 april 
Vierde zondag van Pasen 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. Voor-

ganger: pastor Coert Biesjot. 
 

Handelingen 13,14+43b-52 / Johannes 10,27-30 

 

Woensdag 24 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
 
Vrijdag 26 april   H. Marcus, evangelist 
 

Zaterdag 27 april  H. Petrus Canisius 
 

Zondag 28 april 
Vijfde zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Woord- en 
Communiedienst met zang van 
het H. Hartkoor o.l.v.  Henry 
de Wolf 
Voorganger: Kees Koeleman. 
Handelingen 14,21b-27  / Johannes 13,31-33a+34-35 
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Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen 

durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de 

Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf 

hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leer-

lingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.  

Johannes 19,12-14 

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij vol-

gen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 

gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Va-

der mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het 

uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn 

één.’  Johannes 10,27-30 

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Ik geef 

jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb 

liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie 

liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlin-

gen zijn.’  Johannes 13,33-35 



 

Maandag 29 april   
H. Catharina van Siena, patrones van Europa 
 

Woensdag 1 mei 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

 
Vrijdag 3 mei  Eerste Vrijdag 
HH. Filippus en Jacobus, apostelen 
 
Zaterdag 4 mei  Nationale dodenherdenking 

 
Zondag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Zesde zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Word- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer. 
Voorganger: Lidwien Meijer 
Handelingen 15,1-2+22-29 / 
Johannes 14,23-29 

 
Maandag 6 mei  H. Dominicus Savio 
 

Woensdag 8 mei   
H. Maria, middelares van alle genade 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
 

Donderdag 9 mei  Hemelvaart van de Heer 
Begin van de Week Nederlandse Missionaris 
GEEN VIERING 
 

Zaterdag 11 mei t/m 14 mei 
 
De IJsheiligen: resp. HH. Mamertus, Pancratius, 
Servatius en Bonifatius van Tarsus 

 
Zondag 12 mei 
Zevende zondag van Pasen 
Dag van de Verpleging  
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. 
Voorganger:  
pastoor A.A. van Well 
Handelingen 7,55-60 / Johannes 17,20-26 

Na de Mis wordt u materiaal aangereikt met het  
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Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later 

zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie 

namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles 

in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.  

Johannes 14,25-26 

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 

verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Va-

der. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons 

zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.  

Johannes 17,20-21 



 

verzoek mee te doen aan de maandelijkse schrijf-

actie van Amnesty International. 
 

Maandag 13 mei 
Om 19.30 uur vergadert de beheercommissie in de 

pastorie. 
 

Dinsdag 14 mei   
H. Mattias 
 

Woensdag 15 mei  H. Maagd Maria van Fatima 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
 

Vrijdag 17 mei   
H. Johannes Nepomuc 
 

Zondag 19 mei 
Pinksteren              Hoogfeest 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang  van het H. 
Hartkoor 
Voorganger:  
pastoor Charles Duynstee 

Handelingen 2,1-11 / Johannes 20,19-23 

 

Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag 
GEEN VIERING 
 

Woensdag 22 mei 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
 

Vrijdag 24 mei Filmavond  (Titel nog niet bekend) 
 

Zondag 26 mei 
Drievuldigheidszondag 
Terugkom- en dankviering 
Communicanten 
H. Filippus Neri 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf 
Voorganger: Mgr. J. van den Hende, bisschop van 
Rotterdam 
Spreuken 8,22-31 / Johannes 16,12-15 

 

Maandag 27 mei   H. Augustinus van Canterbury  
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Op de avond van die eerste dag van de week waren de leer-

lingen 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 toon-

de hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren 

blij omdat ze de Heer zagen. Johannes 20,19-20 

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen 

het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, 

wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. 

Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen 

wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.   

Johannes 16,12-15 



 

Dinsdag 28 mei 
Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-
rie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of 
bij Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 29 mei O.L.V. ter Nood (Heiloo) 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

 

Vrijdag 31 mei  
Bezoek van de heilige maagd Maria aan haar 
nicht Elisabeth (O.L.V. Visitatie) 

 

 

 

 

 

 
 

Schilderijenexpositie met als thema 

‘VROUWEN IN DE BIJBEL’ 

Op vrijdag 22 maart om 17.00 uur vond de ope-

ning plaats van een nieuwe expositie in inloophuis 

DE WISSEL aan het Broersveld 123b te Schiedam 
 

Deze expositie toont werken speciaal gemaakt 

door de leden van schildersgroep “De Blauwe 

Maendagh” uit Schiedam op verzoek van de pro-

testantse gemeente te Naaldwijk voor een expositie 

in de Ontmoetingskerk aldaar. 

De schildersgroep stelt het zeer op prijs dat zij in 

de gelegenheid wordt gesteld om deze schilderijen 

ook in De Wissel te exposeren. 
 

De schilderijen zijn gemaakt door: Maddy Boon, 

Jan van der Borden, Wim Heupink, Lies de Jong, 

Hanno Krauss, Mieke Mooijekind, Siem Rosman, 

Melitta van Seijen, Yvonne Suttorp, Elsbeth Visser 

en An van der Vlies. 
 

“De Blauwe Maendagh” is een groep “vrijetijds-

schilders” uit Schiedam, die eenmaal per maand 

samenkomt om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe 

perspectieven en verdieping in het werk.  

Zij nodigen een beeldend kunstenaar uit die met 

hen aan het werk gaat. In oktober 2012 was het 

thema van deze expositie aan de orde met als uit-

genodigd kunstenaar Annemarie van Ulden uit 

Schiedam. 
 

Inloophuis DE WISSEL is een initiatief van de ker-

ken in Schiedam en is voor bezoekers open op 

woensdag, donderdag- en vrijdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur en elke eerste zaterdagmiddag 

van de maand. De expositie is nog te bezichtigen 

tot eind april 2013. 
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Frankelandse kerk niet vergeten 

De Sint-Liduina-

kerk, in de volks-

mond Frankeland-

sekerk, raakt maar 

niet vergeten. Ook 

al werd de kerk al 

ruim veertig jaar 

geleden gesloopt, 

S c h i e d a m m e r s 

denken nog immer 

met weemoed te-

rug aan het gods-

huis. Afgelopen 

maand eindigde 

de Frankelandse-

kerk in de top 5 

van favoriete, ge-

sloopte kerken, 

opgesteld door het Nederlands Dagblad. 

Deze christelijke krant ontving maar liefst 7400 

stemmen in de verkiezing. Deelnemers mochten 

een cijfer geven voor enkele tientallen kerken die 

waren voorgedragen. De Frankelandsekerk kreeg 

veel stemmen, maar relatief - is het de Schiedamse 

'doe maar gewoon'-mentaliteit? - weinig tienen. De 

kerk kreeg gemiddeld een 8,3. Het was daarom de 

Koninginnekerk in Rotterdam, in 1972 gesloopt, 

die met de eerste prijs aan de haal ging. Hoog ein-

digden ook de Sint-Michaëlskerk in Zwolle, de 

Maria Magdalenakerk in Amsterdam en de Sint 

Willibrordus buiten de Veste, eveneens in de 

hoofdstad.  

Roger Pluijm, bekend als liefhebber en pleitbezor-

ger van de Frankelandsekerk, voerde campagne. 

Hij schrijft zonder gêne: 'Van alle neogotische ker-

ken is er geen een die maar in de buurt komt van 

dit gewaagde ontwerp.' Maar ook anderen reageer-

den inhoudelijk, zoals Mia Lagendijk: 'Ik woon nu 

al 35 jaar in Brabant, maar steeds als ik familie in 

Schiedam bezoek, vind ik het erg jammer dat de 

kerk voorgoed verdwenen is. Je realiseert je dan 

dat het nooit meer het mooie plaatje wordt, zoals 

het eens was. Gelukkig nog wel op de foto!' 

De Frankelandse kerk werd in 1859 ingewijd, in 

eerste instantie als Onze Lieve Vrouwe Visitatie-

kerk. In 1931 werd het de St. Liduinakerk. Na de 

sloop gingen de parochianen over naar de kerk On-

ze Lieve Vrouwe Rozenkrans aan de Singel. 
 

Ted Konings 
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Nieuwe cursus Muziekgeschiedenis 

10, 17, 24 april, 8 en 15 mei 
Graag wil ik u uitnodigen voor de volgende ronde 

Muziekgeschiedenis. 

Een lange winter doet ons verlangen naar de lente. 

Daarom beginnen wij wat ‘lichtvoetig’ met een 

voorjaarsboeket van poëzie, proza en vrolijke klan-

ken. Op een lange reis door het immens grote Rus-

land gaan we op zoek naar 'de Russische ziel in de 

Muziek'. 
 

Deel 1  
Van Byzantijnse kerkmuziek tot "Het Machtige 

Hoopje" - een groepje componisten maakt zich los 

van de Westerse invloeden en zoekt inspiratie in de 

eigen cultuur en geschiedenis. 
 

Deel 2 
Tschaikowsky weet de Westerse tradities met de 

liefde voor zijn land te verbinden en werd aanvan-

kelijk niet door "het Machtige Hoopje” begrepen. 
 

Deel 3 
De Russische cultuur 

wordt in de 20ste eeuw 

door de politiek be-

paald. Voor de compo-

nisten, zoals Prokofiev, 

Rachmaninov en 

Sjostakovitsj betekende 

dat men diende zich aan 

te passen - men kon ver-

trekken genegeerd, of 

verbannen worden. 
 

Deel 4 
Sjostakovitsj bleef... werd bejubeld en verguisd... 

en lang niet begrepen. Sofia Gubaidulina wordt ge-

zien als wegbereider voor de moderne Russische 

stromingen en tot slot wat Russische volksmuziek. 
 

Houdt u van muziek en bent u een beetje nieuws-

gierig? Sluit u bij ons aan. 
 

Gertrude Egbers 

 
De cursus wordt gegeven in de pastorie van de 

Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, steeds op woens-

dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn 

€ 37,50. Als u in bezit bent van een OntdekSchie-

dam.nu-pas dan betaalt u € 35,00.  

U kunt zich aanmelden bij Ted Konings via ted-

ko@xs4all.nl of 06 - 48405775. 
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Rachmaninov 



 

 

 

 

 

 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Het was een prachtige week, de Goede Week, uit-

mondend in het Paasfeest.   
 

Op Palmzondag prijkten ze vooraan in de kerk, de 

tientallen Palmpaasstokken die waren opgesteld. 

De donderdagmiddag ervoor was er hard gewerkt 

om de Palmpaasstokken te versieren en te voorzien 

van fruit en lekkers. En het gelegenheidskoor zong 

samen met het kinderkoor, weer begeleid door het 

combo met toetsen, trompet, bas en slagwerk. 

Ook werden de laatste prachtige knutselwerken 

verkocht. De kinderen hebben tijdens de Vastentijd 

in de kindernevendienst geluisterd naar het evan-

gelieverhaal in hun eigen bewoordingen en daarna 

geknutseld. Het gemaakte werk is elke week na de 

viering te koop aangeboden ten bate van de Vas-

tenactie. Het harde werken heeft een bedrag van 

€ 166,88 opgebracht!  

De kinderen zingen opnieuw in de viering van de 

Eerste Communie op 7 april a.s. 
 

Op Goede Vrijdag klonk in onze kerk de prachtige 

Lucaspassie; het passieverhaal volgens Lucas op 

muziek gezet door Gorzenees Marco Kalkman. 

Het verhaal werd gezongen door Cantorij War-

mond met twee solisten.  

Daarbij de bijzondere begeleiding die Marco Kalk-

man had gekozen: piano en altsax. Vooral de klan-

ken van de saxofoon versmolten prachtig met de 

zang. De luisteraars konden het passieverhaal ac-

tief meebeleven door het meezingen van korte 

strofen. 
 

Ook de scholen kwamen naar onze kerk voor de 

Paasviering. En de Paaswake in onze gemeenschap 

was een mooie, sfeervolle viering door de mooie 

zang van het Heilig Hartkoor en niet in de laatste 

plaats de inspirerende wijze waarop pastoor Van 

Well voorging.  
 

Op vrijdag 12 april is er weer een mooie film in de 

zaal van de pastorie. U leest er meer over elders in 

deze Gorzenklok. En op dinsdag 16 april en 28 mei 

is er de wijkmaaltijd. Inmiddels een traditie in on-

ze wijk; genieten van een heerlijke warme lunch en 

gezellig samen tafelen. Meldt u zich aan bij Corry 

Smits of Ted Konings.  

Bij het wijkcentrum in de Dwarsstraat kan natuur-

lijk ook.  
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 – 517 04 863  

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 
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Henk Govaart (1944-1988) 
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat musicus Henk 

Govaart is overleden. Henk Govaart is voor de li-

turgische muziek na Vaticanum II in de H.Hartkerk 

een belangrijk persoon geweest. 

 

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), was 

eigenlijk een serie vergaderingen van honderden 

bisschoppen, bijeengeroepen door paus  Johannes 

XXIII, met als doel om de RK kerk te modernise-

ren. Voor de kerkgangers was het meest merkbaar 

dat voortaan de liturgie in de eigen volkstaal was 

toegestaan (daarvoor waren de missen in het La-

tijn), en de priester maakte voortaan directer con-

tact met de kerkgangers. Ook het interieur in ker-

ken werd aangepast: overal verschenen kleinere al-

taren voor het hoofdaltaar en communiebanken 

werden (deels) weggesloopt. Voortaan ging de 

priester voor in de viering vanaf het kleinere altaar, 

met zijn gezicht naar de kerkgangers. 

In de H.Hartkerk viel op muzikaal gebied de over-

gang naar een modernere liturgie samen met het 

terugtrekken van de oude organist/dirigent Cees 

Vredebregt de komst van de jonge Henk Govaart. 

Mannenkoor Ad Majorem Dei Gloriam 
Vanaf de stichting van de H. Hartparochie had 

Cees Vredebregt het orgel bespeeld, aanvankelijk 

als hulporganist en vanaf 1922 als hoofdorganist. 

In de beginjaren stond het koor onder leiding van 

directeur Van Oostrom (de dirigent werd destijds 

met directeur aangesproken). Na diens overlijden 

in 1941 had Vredebregt alleen de leiding. Het koor 

had een plechtige naam: Ad Majorem Dei Glori-

am: “tot meerdere eer van God” werd er gezongen, 

in het Latijn. De vaste en de wisselende gezongen  
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ZANGKOOR 

Koor: Ad Majorem Dei Gloriam, met geheel rechts 

Cees Vredebregt (foto omstreeks 1930) 



 

onderdelen van de Heilige Mis bestonden ofwel uit 

de eeuwenoude gregoriaanse gezangen, ofwel uit 

Latijnse missen en liederen van recenter datum.  

Het koor bestond uit mannen, in het begin was er 

ook een jongensafdeling. Het koor zong uit zeer 

grote boeken met gregoriaans notenschrift die voor 

het koor op een standaard werden gezet. 

In de week dat Vredebregt een pauselijke onder-

scheiding werd verleend wegens zijn 40-jarig jubi-

leum, zong voor het eerst het dameskoor tijdens 

een viering: een kleine revolutie! Het dameskoor 

werd al enkele jaren geleid door de net 18 gewor-

den Henk Govaart, wonend in de Rozenburg-

sestraat nr. 2 (zijn moeder Annie Wijzenbroek 

maakte deel uit van dat koor). Het zingen van het 

dameskoor in de kerk was evenwel aan streng toe-

zicht gebonden. Pastoor Kragtwijk liet in de notu-

len van het kerkbestuur optekenen dat de bedoe-

ling van het dameskoor in de kerk was: “assisteren 

rouw- en trouwmissen in de eigen parochiekerk op 

de weekse dagen behalve zaterdag. Het zingen bij 

andere gelegenheden of in een andere kerk mag al-

leen plaatshebben met toestemming van de pas-

toor.” De eerste stappen in de vernieuwing van de 

liturgie werden met grote voorzichtigheid gezet. 

Of de veranderingen in de kerk de oorzaak waren, 

of dat er andere redenen speelden, feit is dat Cees 

Vredebregt niet langer het orgel wilde bespelen. 

Koorleden uit die tijd melden dat Vredebregt ont-

zettend driftig kon reageren op fouten tijdens repe-

tities. De pianoklep werd dan hard dichtgesmeten 

en niet-liturgische krachttermen vulden dan de oe-

fenruimte. Hoewel hij lichamelijk niet werd afge-

keurd, raadde zijn huisarts hem af om nog langer 

in de kerk te spelen. Ook een salarisverhoging van 

10% kon Vredebregt niet op andere gedachten 

brengen. Twee maanden later, in augustus 1964, 

diende hij zijn ontslag in. 

 

Oprichting gemengd Heilig Hartkoor 

Om kort te zijn: in oktober 1964 nam Henk Go-

vaart het stokje over. Officieel als tijdelijk vervan-

ger, maar een maand later was de pastoor zo con-

tent over Govaart dat besloten werd de zoektocht 

naar een opvolger van Vredebregt af te breken en 

Henk Govaart een vaste aanstelling te geven. 

De eerste daad van Govaart was de aanschaf van 

een Nederlandstalige psalm (voor kenners: de be-

kende psalm 150 van Albert de Klerk). 

Govaart begon aan een enorme productie. Aanvan-

kelijk Latijnse liederen voor twee- en driestemmig 

mannenkoor. Vanaf 1964 schreef hij een aantal 

missen, waaronder de tweestemmige H.Hartmis, 

de Jozefmis voor gemengd koor en volkszang, en 

de vierstemmige H.Geestmis, voor gemengd koor  
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inmiddels was Govaart ook organist geworden in 

de Vlaardingse H.Geestkerk). Verder kwamen er 

psalmen, gevolgd in 1967 door ritmische liederen 

en missen, vrijwel uitsluitend bestemd voor vier-

stemmig gemengd koor, soms afgewisseld door 

volkszang. Weer later volgden er passies en kerst-

concerten met Unisono, het samenwerkingsver-

band van de koren van de H.Hartkerk en de 

H.Geestkerk. 

Verbazingwekkend is ook het grote aantal zang-

bundels voor samenzang dat sinds 1965 verscheen, 

alle samengesteld door Henk Govaart, met steeds 

weer nieuwe Nederlandstalige liederen. Dit duurde 

tot de invoering van de Randstadbundel in de paro-

chie, begin jaren zeventig. 
 

Een andere grote verandering in 1965 was de sa-

menvoeging van het dames- en herenkoor tot een 

gemengd koor. Een aantal heren ging dit te ver: zij 

hadden tientallen jaren Latijn en Gregoriaans ge-

zongen en moesten nu Nederlands zingen en ook 

nog eens vrouwenstemmen naast zich dulden. En 

ze hadden een “jonkie” als dirigent gekregen die 

bovendien in hoog tempo grote veranderingen 

doorvoerde in repertoire, koorsamenstelling, plaats 

van het koor in de viering, en fysieke plaats van 

het koor. Om met het laatste te beginnen: in okto-

ber 1965 werd onder pastoor Donkers besloten om 

het zijaltaar onder het Jozefbeeld voor het hoofdal-

taar te plaatsen, ter vervanging van een tijdelijke 

houten tafel. En het koor verhuisde van de rechter 

koorzolder naar de huidige plaats, rechts op het al-

taar. Ook de speeltafel van het orgel verhuisde 

naar beneden, naar de huidige plaats. 

 

In mei 1974 vierde het H. Hartkoor zijn 12½ jarig 

jubileum. Hetgeen inhoudt dat als startdatum van 

het H. Hartkoor november 1961 moet worden be-

schouwd, wat dus waarschijnlijk de oprichtings-

maand van het vrouwenkoor is. 
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Na een conflict tussen Henk Govaart en pastoor 

Donkers zag de eerste zich gedwongen om te ver-

trekken. Begin 1977 werd hij in de Visitatiekerk 

(Schiedam-Nieuwland) met open armen ontvangen 

door deken van Diepen, die jaren eerder onder 

Donkers kapelaan in de Gorzen was geweest en 

daardoor prima op de hoogte was van de kunde 

van Henk Govaart. Het H. Hartkoor viel uiteen. 

Een aantal leden stopten, sommigen werden later 

lid van Polyhymnia, het koor van de Visitatiekerk. 

En een kleine groep achterblijvers werd aangevuld 

met nieuw bloed en maakte een doorstart als het 

“nieuwe” Heilig Hartkoor, o.l.v. Sjef Engering en 

Leo van der Meij. (In augustus 1997 kwamen di-

verse koorleden weer terug op het oude nest, toen 

Henks zoon Jurriaan na sluiting van de Visitatie-

kerk organist/dirigent werd in de H. Hartkerk.) 

 

Koor anno 2013 

Tot op de dag van vandaag vormt het repertoire dat 

onder Henk Govaart is opgebouwd, nog steeds de 

basis van het repertoire van het Heilig Hartkoor. 

Reden om Henk Govaart 25 jaar na zijn overlijden 

in het zonnetje te zetten. Zijn zoon Jurriaan treft 

voorbereidingen voor een herinneringsconcert in 

het najaar, waar het H. Hartkoor als een van de uit-

genodigde koren graag aan meewerkt. 

Het H. Hartkoor eert Henk Govaart ook op een an-

dere manier, namelijk door elke maand een andere 

mis van Henk Govaart te zingen, missen die eerder 

ook al in de H. Hartkerk te horen zijn geweest. De 

meeste missen staan al op het repertoire, een aantal 

zal (opnieuw) moeten worden ingestudeerd. In ja-

nuari is de Missa Brevis gezongen, in februari en 

op Witte Donderdag de Missa Da Pacem, met Pa-

sen klonk de Missa Pro Sponso et Sponsa. Voor de 

zomervakantie volgen nog de Canonmis, de H. 

Geestmis, de Missa Ritmica en de Heilig Hartmis. 

De tweede helft van het jaar volgen de Pax Christi-

mis, de St.Jozefmis, de mis Vrede op aarde en de 

Missa Festiva. Over een 12e mis wordt nog nage-

dacht… 

Henry de Wolf 

 

 

 
 

 
 

Ook in de komende maanden is er de Wijklunch. 

Op 16 april en 28 mei wordt er lekker gekookt en  

goed verpoosd, voor wie maar wil mee-eten.  

Aanvang om 12.00 uur. Wilt u aanschuiven, meldt 

u dan graag van te voren aan bij Corry Smits of 

Ted Konings - zie nummers achterop. Tot ziens! 
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Het jaar 2013 is door de vorige paus Benedictus 

XVI uitgeroepen als het Jaar van het Geloof, be-

doeld om een nieuwe impuls te geven aan de mis-

sie van de kerk.  

Ook onze H. Hartgeloofsgemeenschap probeert 

een steentje bij te dragen aan de vergroting van 

godsdienstige kennis, met name bij basisscholie-

ren, hun ouders en leerkrachten.  

Begin maart ontving onze kerk de eerste van 11 

schoolklassen die tot de zomervakantie een speur-

tocht door onze kerk krijgen. De speurtochten 

draaien al weer 10 jaar. Kinderen leren over de H. 

Liduina, sacramenten, liturgische kleuren, kerkmu-

ziek, ze kunnen een kaarsje opsteken, ze leren iets 

over het kerkgebouw, over wierook. Soms krijg je 

reacties waaruit blijkt dat er veel misverstanden le-

ven over bepaalde gebruiken.  

 

Hasj in de wierook? 
Zo weigerde een stagiair-leerkracht vorige maand 

na een bezoekje aan het torenuurwerk, terug te ke-

ren naar de kerk. ‘Waarom niet’, zo werd hem ge-

vraagd. ‘Al die walm die er hangt’ (onze koster 

Margo legt de kinderen uit waarom er wierook 

wordt gebruikt in de kerk en is daarbij niet zuinig 

met de wierookkorrels). Na wat doorvragen ver-

klaarde de docent in spe dat hij niet wilde dat zijn 

kinderen straks stoned in de klas zouden zitten. 

‘Hoezo? Het is slechts wierook’ was de verbaasde 

reactie. ‘Ja, maar er zit ook hasj in, vertelde die 

mevrouw die bij het wierook stond.’ Ha, nu was 

het misverstand duidelijk en de kerkgids antwoord-

de lachend: ‘er zit geen hasj in, maar hars, van bo-

men! Als wij hasj door de wierook zouden doen, 

zou de kerk elke zondag vol zitten met verslaaf-

den!’ Afijn, de stagiair liep vervolgens de kinderen 

toch maar achterna naar de kerk, maar helemaal 

gerustgesteld was hij niet. 

 

Paashaantjes, -haasjes, -kippetjes en -vissen 

Een ander veelzeggend voorval over het verdwij-

nen van godsdienstige kennis gebeurde vlak voor 

Palmpasen.  

In de week voor Palmpasen maken kinderen een 

palmpaasstok, een gebruik dat vol staat van sym-

boliek: het kruis, een palmtakje voor de intocht in 

Jerusalem, de lekkernijen staan voor de 30 zilver-

lingen, het verradersloon van Judas, de (paas)

eieren zijn symbool voor nieuw leven). Een paas-

stok is pas echt af met een broodhaantje, waarbij 

brood verwijst naar het laatste avondmaal waar 
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Jezus het brood deelde. En de haan is het beestje 

dat kraaide nadat Petrus driemaal ontkende bij Je-

zus te horen. 

Elk jaar worden zo’n 40 tot 50 broodhaantjes be-

steld bij een bakkerij. Bij ophalen bleek de bakker 

echter geen broodhaantjes te hebben gebakken, 

maar broodhaasjes. (Net zoals de areligieuze 

Kerstman, is ook zijn kompaan de Paashaas in op-

komst.) Toen de vrijwilligster van de kerk duide-

lijk maakte dat er toch echt broodhaantjes waren 

besteld, was de reactie dat ze dan had moeten vra-

gen naar de Broodkippetjes (ongetwijfeld volgens 

de gedachtegang: Paaseieren worden gelegd door 

Paaskippen en gebracht door de Paashaas). 

Omdat een brood-paashaas op een palmpaasstok 

geen gezicht is, zijn alle haasjes in zilverpapier 

ingepakt en aldus vermomd als vis. En vissen heb-

ben weer wel een symboolfunctie in de kerk! 
 

Henry de Wolf 
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Jaren ’50: jongens tonen voor de Gorzenkerk hun palm-

paasstokken met echte broodhaantjes. 

HUMOR IN DE KERK 
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DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

Groenelaan 48,  3114 CJ  Schiedam 
telefoon: 010 – 426 33 36 

Zeg het met 
met bloemen 

van… 
 

Bloemen en Planten 

“Klimop”“Klimop”“Klimop”“Klimop”    
Groenelaan 79 

3114 CC  Schiedam-Zuid 



 

 
parochie De Goede Herder, 

Deelgemeenschap Heilig Hart 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   

gironummer: 21385 t.n.v.  

   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

diensten:    zondag en woensdag om 09.30 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

pastoraal team: Charles Duynstee, Coert Biesjot,  
 Lidwien Meijer, Kees Koeleman, 

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Coert Biesjot, pr. 

secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 
lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 

lid:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 

postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   
        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 

lid (financiën): Louis van Poppel  (010-4730757) 
lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 

lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
        redactie@heilighartkerk.nl 

redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 
        Ted Konings (06-48405775), 

         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 

vóór de 12e van de maand mei 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 
          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 

penningmeester: vacature, Jolanda Konings (lid), Cok-

ke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  

Rekeningnummer: Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. 
          Stichting Vrienden van de 

         Heilig Hartkerk te Schiedam 
------------------------------------------------------------------------------------—--

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


