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De Boskerk  
Nog maar twee weken, en dan mag ik een maand op 

stap met mijn ’klooster’! Sommigen van u weten, 

dat ik mijn fiets beschouw als een soort klooster. Je 

zou kunnen zeggen dat een fietser een soort 

“trappist” is. Op de fiets overdenk ik alles, wat zoal 

gebeurt. 
 

En er gebeurt aan ons heel veel. Vaak hebben we 

nauwelijks de tijd, om dat echt van binnen te besef-

fen. Wat zegt 13 maart 2013 ons nog? 

Op deze dag kozen de kardinalen een nieuwe paus, 

paus Franciscus I. Velen waren verrast. Voor de 

eerste keer een Jezuïet als paus. En dan ook nog 

iemand die geboren is in Argentinië. En een Jezuïet 

die de naam aanneemt van Franciscus. Franciscanen 

en Jezuïeten zijn tegenpolen. Franciscanen zijn op 

zoek naar de eenvoud, naar de schepping, de natuur. 

Zij proberen te leven vanuit hun hart. Terwijl Jezu-

ïeten meer leven vanuit hun studiekamer, vanuit 

hun verstand. 

Voor onze Schepper is niets onmogelijk: Hij heeft 

ons met hart en hoofd geschapen. 
 

Op mijn fietstochten door het gebied van de paro-

chie de Goede Herder, probeer ik al deze wonderlij-

ke dingen van God met ons mensen een plek te ge-

ven. De schepping, de natuur, hebben we cadeau 

gekregen. En dit cadeau kan iets zeggen over de 

Gever; het kan een plaats zijn om iets van de Goede 

Gever te mogen ervaren. Maar hoe gaan we om met 

onze cadeaus? 

Het volgende verhaal (uit: “Het gebed van de kik-

ker” van de Jezuïet Anthony de Mello) drukt het zo 

uit: 

Ooit was er een bos waar vogels overdag zongen en 

de insecten ’s nachts. Bomen groeiden, bloemen 

bloeiden en een bonte bende schepselen zwierf er in 

vrijheid rond. En al wie in het bos aankwam, betrad 

de grote stilte, Gods huis. 

Maar toen brak het tijdperk aan van de Bewustzijns-

vernauwing, waarin mensen in staat waren toren-

flats van duizend voet hoog te bouwen en in één 

maand tijd rivieren te verwoesten en bossen en ber-

gen. Met het hout van de bomen en de stenen die 

onder de grond te vinden waren, werden kerken en 

tempels gebouwd. Torens en minaretten reikten tot 

aan de hemel en overal was het geluid van klokken 

en bellen, gezang en gebed te horen. 

En meteen was God zijn huis kwijt... 

Dit is een van de vele verhalen, die door mijn hoofd 

gaan, als ik onderweg ben met mijn klooster.  

MET BRANDEND HART 
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Soms verstopt God de dingen door ze voor onze 

neus te zetten!  Mag eenieder de komende maanden 

in zijn eigen klooster iets ervaren van de boskerk, 

van de schepping. En mogen dan woorden, als bij-

voorbeeld deze, een 

plek krijgen in ons 

hart en in ons hoofd: 

“Luister naar het lied 

van de vogel, naar de 

wind in de bomen, de 

branding van de zee. 

Kijk naar een boom, 

een vallend blad, een 

bloem, alsof je ze 

voor het eerst ziet. Je 

zult het echte leven 

vinden, het paradijs, waaruit we sinds onze kinder-

jaren werden verbannen door onze kennis.” 
 

pastor Charles Duynstee 
 

(noot redactie: Vanaf de eerste week van augustus 

rijdt pastor Duynstee weer rond in de groene ste-

den aan de riviertjes Nieuwe Maas en het Scheur.) 

 
 

 

 

 

 

Op zondag 2 juni 2013 werden in een prachtige 

viering in onze kerk 41 jongeren gevormd  

van de parochie De Goede Herder. 

Van onze deelgemeenschap Heilig Hart waren dat 
 

Mats Nelisse en Hannah Staal 
 

Wij wensen alle kinderen en hun familie veel  

geluk met deze bijzonder stap! 
 

------- 
 

Op 7 juni 2013 is op 83-jarige leeftijd overleden 
 

Anthonius Maria Adrianus Kester 
 

(Zie ook‘ In Memoriam’ op blz. 7 en 8.) 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 

in onze gebeden. 
 

 

------- 
 

 

Op 28 juni 2013 zijn in onze kerk getrouwd 
 

Manuella Foe-A-Man en  
Jurmain Mijnals 

 

Wij feliciteren hen en hun familie, vrienden en 

kennissen met deze heugelijke gebeurtenis! 
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Zondag 4 augustus 
Johannes Dominicus Fredericus Companus,  

Franciscus Laurentius Geerders, Elisabeth  

Helena van Noordt, ouders Van der Pas –  

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en voor 

alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap. 

 
Zondag 11 augustus 
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 geloofs- 

gemeenschap.  

  
Zondag 18 augustus 
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 25 augustus 
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 1 september 
Franciscus Laurentius Geerders, 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 8 september 
Franciscus Laurentius Geerders, Nellie 

Kouwenhoven, Elisabeth Helena van Noordt, 

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

Cornelis  

Magtildus Ronteltap Ben Schueler en voor alle 

overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van 

onze geloofsgemeenschap. 
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Zondag 15 september 

Ouders Engering – Hersbach en zonen,  

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der 

Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler,  

Violetta Johanna van Riet, Piet Wijnen en voor al-

le overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 22 september 

Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis  

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler en voor  

alle overleden pastores, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 29 september 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

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

Potten, Ben Schueler en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap.  
 

 

 

 

 

 

 

Woorden van dank en afscheid 

Woorden van dank en woorden ten afscheid gaan 

vaak samen. Een periode wordt afgesloten en er 

wordt op die periode in dankbaarheid teruggeke-

ken. Dat geldt zeker ook voor mijn stage en mijn 

wijding tot diaken op 15 juni 2013. 
 

“Heb je wat kunnen leren?” Deze vraag is mij 

meerdere malen gesteld aan het einde van mijn 

pastorale stage. Ik kan daar volmondig “ja!” op 

antwoorden. Als stagiair draag je geen volle ver-

antwoordelijkheid. Dat geeft ruimte om processen 

en relaties goed te kunnen observeren.  

Parochie De Goede Herder is een uitgestrekt ge-

bied. Het ouderwetse model van kerk-met-pastoor 

is niet meer. We leven in tijden van clustering, 

teamwerk, beleidsplannen, competenties, missio-

naire dynamiek, etc. Nieuwe tijden, nieuwe uitda-

gingen. Binnen de parochie verschillen de 

‘bloedgroepen’ sterk. De ene katholiek is nu een-

maal niet de andere. Het pastorale team moet zich 

in dit werkveld als een kameleon bewegen. Dat 

vraagt aanpassingsvermogen en flexibiliteit, een 

goed luisterend oor en vele woorden van bemoedi-

ging. Op dat vlak heb ik veel kunnen leren. Die 

kennis en dat inzicht is voor mij een enorme verrij-

king. 
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Ondertussen had ik een theologische opleiding af 

te ronden, met colleges die allemaal in het week-

end waren gepland, waardoor ik veel weekenden 

van huis was. Mijn eindscriptie heeft ook de nodi-

ge tijd gekost. Dat alles heb ik met goed gevolg 

kunnen afronden, waardoor de weg naar mijn wij-

ding openstond.  

De wijding zelf was voor mij een intense beleve-

nis. Het is een moment waar ik al heel vroeg naar 

heb uitgekeken, in feite al vanaf het moment dat ik 

serieuze stappen zette om mijn roeping na te vol-

gen. Voor mijn gevoel ‘opeens’ is het moment van 

de wijding er. Ik heb getracht mijn wijding heel 

bewust te beleven. Ik heb het zo intens beleefd, dat 

ik niet alles heb kunnen bevatten. Mijn vrouw 

deelt in dezelfde ervaring.  

 

Nu mijn studie is afgerond en de wijding alweer 

achter mij ligt, kan ik naar voren kijken. De bis-

schop heeft mij per 1 augustus 2013 benoemd als 

lid van het pastorale team van de parochie H. The-

resia van Avila, omvattende de gemeentes Dor-

drecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Al-

blasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Het is een 

parochie met in totaal acht kerkgebouwen. Het 

team bestaat uit twee priesters en een pastoraal 

werkster. Ik word dus als diaken aan dit team toe-

gevoegd. In dit gebied wachten ons vele uitdagin-

gen. Voor mij liggen die op het vlak van de diaco-

nie en de oecumene. Deze twee kunnen heel goed 

samengaan, wat ik in mijn eindscriptie heb onder-

bouwd. Ook liturgisch word ik breed ingezet. 

 

We denken vaak in termen van crisis: economische 

crisis, financiële crisis, gezagscrisis. Ook in onze 

kerk wil het ‘crisisdenken’ nog wel eens de kop op 

steken: teruglopende roepingen, teruglopend aantal 

gelovigen, teruglopende inkomsten, etc. We mo-

gen niet vergeten dat wij gedragen worden door 

Gods hand. Wie de Bijbel aandachtig leest, weet 

dat ook daarin veel crises voorkomen, zoals de bal-

lingschap van het Joodse Volk. Steeds weer is God 

zijn Volk nabij, steeds weer stuurde Hij profeten 

om hen de weg te wijzen. In Jezus is God zelf die 

weg geworden en in zijn Geest is Hij ons steeds op 

onze weg nabij. Moge dit geloof ons kracht geven 

om voorwaarts te gaan.  

Voor mij zijn dit geen tijden van crises, maar juist 

tijden van kansen en mogelijkheden. Ik wil mijn 

steentje bijdragen aan een actieve kerk, die zoekt 

naar mogelijkheden, die de mens op waarde schat 

en die kritisch naar zichzelf durft te kijken.  

Veel dank, alle goeds, Gods zegen en tot ziens! 
 

Franck Baggen 
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Honderden schoolkinderen van de basisscholen: 

Wijkschool De Gorzen, St. Willibrordusschool, St. 

Jozefschool en St. Bernardusschool hebben de 

afgelopen maanden een kunstles gekregen van 

Jeroen Staal, de beeldend kunstenaar die het kunst-

scherm in de kerk maakt. 

Samen produceerden de kinderen enkele duizen-

den kleine kunstwerkjes die Jeroen Staal zal for-

meren tot een groot collage-kunstwerk. De kinde-

ren kregen opdracht om 4 bekende bouwwerken in 

de Gorzen (Het Schreiershuisje, de Gorzenkerk, de 

ophaalbrug en molen De Nolet) zo kleurig moge-

lijk op papier te zetten. Daarbij mochten ze hun 

fantasie de vrije loop laten. “Vind je een paarse 

kerk mooi, dan maak je ‘m 

paars, etc.”. Sommige kinderen 

dachten origineel te zijn door 

de kerktoren twee wijzerplaten 

onder elkaar te geven (in 1977 

was dat kortstondig werkelijk-

heid!), of door de bliksem te 

laten inslaan in de kerk (dat 

gebeurde op Goede Vrijdag 

2011), of door groot kruis op het kerkgebouw te 

plaatsen (die situatie kende de kerk voor 1963!). 

Maar een paarse kerk, nee, dat is bij mijn weten 

nooit gebeurd. Groen wel, door de weelderige 

klimop in de jaren vijftig. 
 

Met het scherm zal voorin de kerk een ruimte ver-

kregen worden voor rond de 200 kerkgangers. Bij 

drukkere vieringen zal het scherm worden verwij-

derd. Als datum voor de opening van het scherm 

door burgemeester Lamers wordt de laatste zondag 

in oktober genoemd. In de volgende Gorzenklok 

meer daarover. 
 

Henry de Wolf 
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Kunstles aan groep-6 van de Willibrordusschool 



 

De afscheidswoorden van pastor Coert Biesjot tij-

dens de uitvaartplechtigheid van Ton Kester op 13 

juni, drukken we hieronder voor u af: 
 

Beste Bep, Bernadette en Klazien, Jose en Donald, 

Lise, Jelle, Marian, Jorien, Marit, familie en vrien-

den, parochianen en bekenden die afscheid nemen 

van Ton Kester. Dank dat u, jullie, met zovelen 

bent gekomen. 

Ik denk dat we ons allemaal weemoedig en ver-

drietig voelen. Ton is niet meer. Dat is nauwelijks 

voor te stellen. Hij stierf op het H. Hartfeest en 

vandaag is zijn uitvaart op zijn naam/patroonsdag 

de H. Antonius van Padua. Dat is toch minstens 

bijzonder en sterk. Dat was Ton ook: een sterke 

man en bijzonder. Een nuchtere aanpakker van: 

werken en niet zeuren; trouw zijn en doorgaan. 

Een kwaliteitsbakker die geen zoete broodjes bakte 

of het moesten 'Irma's’ zijn – zijn specialiteit. 

Mensen kwamen niet alleen voor brood of banket 

naar de Groenelaan, maar ook en misschien nog 

meer voor het brood van troost en bemoediging. 

De warmte en liefde waarmee het gemaakt was. 

Samen met Bep waren jullie de drijvende krachten 

voor het leven en werk. Het sociaal contact en 

middelpunt van de Gorzen. Van ontmoeting, bu-

renhulp en voor de kerk, jarenlang. 

Maar Ton wist ook: de mens leeft niet van brood 

alleen. En al werkte hij 'in het zweet des aan-

schijns' (letterlijk) ook die andere bede 'geef ons 

heden ons dagelijks brood' nam hij ter harte. 

'We nemen het leven zoals het komt' luidde de kop 

van een interview dat nog niet zo lang geleden met 

jullie in de Gorzenklok stond. Zo was het. Zo is 

het. 

Ik ken Ton sinds mijn eerste periode hier begin 

jaren ’90, vorige eeuw. Het lijkt een eeuwigheid en 

toch is het dat niet. Hij zat in het kerkbestuur en 

zorgde met zijn directe opmerkingen voor een ko-

mische noot of gaf ongepolijst zijn mening. Hij 

straalde rust en vertrouwen uit en het is dankbaar 

om - ook voor mijzelf - aan hem terug te denken 

als een soort vaderfiguur. 

Als gelovig man pakte hij ook gewoon aan. Onop-

vallend goed doen. Zoals Antonius van Padua die 

mensen helpt als ze een beroep op hem doen als ze 

wat kwijt zijn... of nodig hebben...  

Ton was een soort 'klusjesman' die zoveel deed dat 

het niet meer opviel. Hij lachte om alle ophef. 

Kerkwerk was een onderdeel van zijn leven, want 

hij zag dat als een praktische vertaling van zijn ge-

loof. Een man en vader op wie je kon terugvallen  
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(1e lezing) en een metgezel op weg om een avond-

broodmaaltijd mee te nuttigen, aan de (brood)-

keukentafel van het leven in Emmaus of elders. 

Naarmate zijn gezondheid achteruit ging liep die 

weg ook moeizamer. Maar Ton ging hem wel. Sa-

men kwamen jullie er doorheen. Ook in die laatste 

moeilijkste fase: die van de overgave of moet je 

zeggen: thuis-aankomst. Er is veel gesproken, ge-

beden onderweg en kracht ontvangen om het weer 

aan te kunnen. Met elkaar en voor elkaar. 

Die zorgzaamheid is misschien wel het meest ken-

merkende aan hem. Hij zag wat er nodig was. Wat 

moest gebeuren en handelde daar dan ook naar. 

Direct. Zonder op de gevolgen te letten. En hij 

maakte nooit onderscheid. Alleen voor de kwaliteit 

ervan - bij alles - stond Ton garant. Daarom was 

hij een man met een groot, goed hart. Parochiaan 

van het Heilig (heel) Hart van Jezus. Hij liet in zijn 

hart kijken en wij doen dat nu met pijn in ons hart 

maar vol dankbaarheid. Veel sterkte mogen we 

elkaar toewensen. Allemaal. Omdat iedereen Ton 

zal missen. Maar het 'Antoniusbeeld' staat nog ach-

ter in de kerk. Ik ben ervan overtuigd dat Ton het 

goed kan vinden met zijn patroon. Antonius is ook 

een mensenvriend. Het zou me zelfs niet verbazen 

als ze Boven aan het gebak Irma aanzitten... Ton 

doet een goed woordje voor ons. 

Wij bidden voor jou. Ondertussen vieren we de 

maaltijd van de Heer waarvan Hij zegt dit is het 

brood om van te leven. Ton, jij weet hoe belang-

rijk, kostbaar brood is. Het wit van het meel - de 

bloem en de kleur van de vreugde en verrijzenis. 

Vezels en graankorrels verzameld tot eenheid. Dat 

we eens samen mogen aanzitten aan het hemels 

gastmaal. Tot dan! 

 
 

IN MEMORIAM TON KESTER  

Op donderdag 13 juni werd in de Heilig Hartkerk 

een uitvaartdienst gehouden voor Ton Kester. 

Tijdens deze viering werd namens het kerkbestuur 

een in memoriam uitgesproken door Liesbeth Din-

genouts.  
 

Lieve Bep, beste familieleden, geachte aanwezigen, 

Wat verdrietig dat Ton, na vandaag, niet meer in 

ons midden is. We zullen de fijne herinneringen 

aan hem koesteren.  
 

Mijn eerste herinnering aan Ton dateert uit de tijd 

dat Bep en hij samen met de drie dochters de ban-

ketbakkerszaak in de Gorzen hadden, op de hoek  
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van de Strijensestraat-Groenelaan. Een schattig 

pandje, dat veel weg had van de winkel uit het ver-

haal over de Soete Suikerbol. Verhuisd vanuit Den 

Haag, werden jullie al heel snel geaccepteerd door 

de Gorzenaren, die meestal nogal eens de kat uit de 

boom keken bij nieuwkomers in 'hun' wijk. 

Natuurlijk kon niemand eromheen dat jullie ver-

rukkelijk gebak verkochten, met name de Irma's 

waren vermaard. (Voor diegenen die onbekend 

zijn met het fenomeen: twee plakjes schuim met 

daartussen een heerlijke vulling.) 

Zoals Ton de beste ingrediënten in zijn gebak en 

koekjes stopte, zo zette hij ook zijn beste talenten 

in voor het maatschappelijk leven en zijn werk 

voor de kerkgemeenschap. In het parochiebestuur 

was hij verantwoordelijk voor de gebouwen. Maar 

ook was hij actief in de klussenploeg.  

Net als nu waren toen de financiële middelen be-

perkt en daarom was elke reparatie die niet door 

een aannemer gedaan hoefde te worden, meegeno-

men. Ook een tuinman werd uitgespaard, met lief-

de verzorgde Ton de bloemen en planten in de pas-

torietuin. En samen met andere vrijwilligers orga-

niseerde hij de eerste rommelmarkt in de kerk. Een 

activiteit die nog steeds twee keer per jaar plaats-

vindt.  

De laatste tijd heb ik veel over Ton horen spreken. 

Mensen vertelden van Bep en Ton te hebben ge-

leerd je in te zetten voor mensen in de gemeen-

schap. Simpelweg door het voorbeeld dat zij ga-

ven. Iedereen was vol lof over de manier hoe zij de 

dingen deden. Ton hechtte er veel belang aan om 

samen met anderen iets tot stand te brengen. Hij 

liet dit altijd vergezeld gaan door een brede smile 

en een open mind.  

Hij bezat de gave mensen direct op hun gemak te  

stellen - niet alleen bij de eerste ontmoeting, maar 

ook de keren daar-

na! Hij had een 

inspirerende in-

vloed op zijn om-

geving. Hiervoor 

zijn wij Ton veel 

dank verschuldigd.  

Sinds de jaren ’80 

had de parochie 

dikwijls geen ei-

gen pastoor meer 

en kwam er nood-

gedwongen nog 

meer op de schou-

ders van vrijwilli-

gers terecht. Altijd stelde Ton zich positief op, 

hulpvaardig, hartelijk, gastvrij en mensen accepte-

rend zoals ze zijn. Een sfeer die past in deze wijk,  
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en de huidige vrijwilligers proberen dit, met vallen 

en opstaan, zo vol te houden. Het is deze sfeer die 

het bestaansrecht van deze kerk in deze wijk 

vormt. Ton is hiervan een van de vormgevende 

personen geweest.  

Mijn laatste herinnering aan hem is de bijzondere en 

vrolijke manier waarop hij mij na een bezoek uit-

zwaaide. Ik heb het idee dat hij dit van bovenaf naar 

u allen zal blijven doen. En, natuurlijk zullen we in 

herinnering aan hem symbolisch terugzwaaien. 

 

Ook Toon de Leede heeft goede herinneringen aan 

Ton. Namens Toon mag ik die aan u vertellen.  

Het eerste contact is ontstaan toen Ton en Bep hun 

Zilveren Bruiloft hadden gevierd in boerderij 

Landvreugd. Anderhalf jaar later waren Toon en 

An aan de beurt. Op de vraag hoe Ton en Bep het 

feest hadden beleefd, was het antwoord kort en 

krachtig: gunstig! 

Doordat Ton en Bep een huisje aan het Rottemeer 

hadden, zagen de twee echtparen elkaar bijna 

nooit. Toen zij het huisje wegdeden en iedere week 

de H. Hartkerk bezochten, ontstond een echte en 

hechte vriendschap.  

In 1994 gaven Toon de Leede, Hans Haas en Ton 

Kester gehoor aan de oproep de Pastorale school te 

gaan doen om priesters te kunnen assisteren. Eerst 

gingen ze naar Maassluis om zich te verdiepen in 

het geloofsleven. Pastoor de Lange instrueerde 

hen. In die tijd traden ze ook toe tot het Kerkbe-

stuur. In het tweede jaar van de Pastorale school 

gingen ze elke maandag naar Den Haag. Daar kre-

gen ze les van de huidige vicaris Verbakel, toen 

pastoor in Rijswijk. Aan het eind van dat jaar wer-

den de diploma’s uitgereikt.  
 

Ton en Bep kwamen ook op bridgeles bij Excelsior 

’20. Dat was een leuke tijd. Wij maakten mooie en 

gezellige reizen naar diverse landen en we speel-

den vaak bridge.  

Ook in en voor de kerk hebben wij veel gedaan 

zoals collecteren, assisteren aan het altaar. Helaas 

is dat overgegaan door lichamelijke gebreken en 

het eerder overlijden van Hans Haas.  

Door het overlijden van Ton is een eind gekomen 

aan een mooie en onvergetelijke tijd. Ton, heel erg 

bedankt voor de Vriendschap, rust in Vrede.  

 

Liesbeth Dingenouts en Toon de Leede 

 
Na de afscheidsplechtigheid in de H. Hartkerk 

werd Ton Kester gebracht naar Crematorium Beu-

kenhof, waar onder grote belangstelling van hem 

afscheid werd genomen.   
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Zondag 4 augustus   
18e Zondag door het jaar 

H. Johannes Maria Vianney 

Om 09.30 uur Eucharistie-

viering met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger:  

pastoor A.A. van Well 

Prediker 1,2; 2,21-23 / Lucas 12,13-21 

 

Dinsdag 6 augustus 
Gedaanteverandering van de Heer (Zie blz. 21) 
 

Donderdag 8 augustus  H. Dominicus 
 

Vrijdag 9 augustus 
H. Teresa Benedicta van het Kruis (Edith Stein), 

patrones van Europa 
 

Zaterdag 10 augustus   
H. Laurentius, patroon van het bisdom 
 

Zondag 11 augustus 
19e Zondag door het jaar 

H. Clara 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Hans v.d. Linden.  

Voorganger: Lidwien Meijer 

Wijsheid 18,6-9 / Lucas 12,32-48 

 

Woensdag 14 augustus   
H. Maximiliaan Maria Kolbe 
 

Donderdag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming, hoogfeest 
 

Zondag 18 augustus 
20e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met orgelspel en 

samenzang. 

Voorganger: Corry Smits 

Jeremia 38,4-6.8-10  

Lucas 12,49-53 
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AGENDA 

Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen 

mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar 

Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemidde-

laar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, 

hoed je voor iedere vorm van hebzucht.   Lucas 12,13-15a 

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en 

wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij te-

rugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open-

doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de 

heer bij zijn komst wakend aantreft.  Lucas 12,35-37 



 

Dinsdag 20 augustus   
H. Bernardus 

 

Woensdag 21 augustus   

H. Pius X 

 

Donderdag 22 augustus  
H. Maagd Maria, koningin 

 
Zaterdag 24 augustus  H. Bartolomeüs, apostel 

 

Zondag 25 augustus 
21e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met begeleidende mu-

ziek van de CD Jubil-

äumsmesse van Josef Gruber 

gezongen door het mannen-

koor Lombardi. 

Voorganger: pastor Charles Duynstee  

Jesaja 66,18-21/ Lucas 13,22-30 

 

Dinsdag 27 augustus   
H. Monica 

 

Woensdag 28 augustus 
H. Augustinus 

Om 20.00 uur vergadering van de pastoraatsgroep. 

 

Donderdag 29 augustus 
Marteldood van de H. Johannes de Doper  

 

Zondag 1 september 
22e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: Corry Smits 

Sirach 3,17-18.28-29 

Lucas 14,1.7-14 
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Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat 

zou ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop 

ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet vol-

bracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te 

brengen op aarde?  Lucas 12,49-51 

Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zui-

den zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd wor-

den in het koninkrijk van God. En bedenk wel: er zijn laats-

ten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laats-

ten zullen zijn.’  Lucas 13,29-30 

Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat 

uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” 

Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die 

samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, 

zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal ver-

hoogd worden.’  Lucas 13,9-11 



 

Woensdag 4 september  H. Gregorius de Grote 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

 

Donderdag 5 september   
Z. Teresia van Calcutta 
 

Zondag 8 september 
23e Zondag door het jaar 

Maria Geboorte 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: Kees Koeleman 

Wijsheid 9,13-19 / Lucas 14,25-33 

 

Maandag 9 september 
Om 19.30 uur vergadering van de beheercommissie. 
 

Woensdag 11 september 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 12 september   
H. Albertus 
 

Zaterdag 14 september  Kruisverheffing 

Om 10.00 uur Open Monumentendag 
 

Zondag 15 september 
24e Zondag door het jaar  

O.L.V. van Smarten 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel.  

Voorganger:  

pastor Hans Spruyt 

Exodus 32,7-11.13-14 / Lucas 15,1-32 

 

Maandag 16 september 
HH. Cornelis en Cyprianus 

 

Woensdag 18 september 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
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Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde 

zich tot hen en zei: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met 

zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en 

zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling 

zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, 

kan niet mijn leerling zijn.  Lucas 14,25-27 

Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, 

ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet 

meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als 

een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg 

naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aanko-

men. Hij kreeg medelijden met hem.  Lucas 15,18-20 



 

Zaterdag 21 september 
Matteüs, apostel en evangelist 
 

Zondag 22 september 
25e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor. Voorganger: 

pastoor Charles Duynstee 

Amos 8,4-7 / Lucas 16,1-13 

 

Maandag 23 september   
H. Pius van Pietrelcina 
 

Dinsdag 24 september 
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 25 september 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 26 september 
Om 09.30 uur openingsviering van de Jozefschool. 
 

Vrijdag 27 september  H. Vincentius de Paul 
 

Zaterdag 28 september  H. Wenceslaus 
 

Zondag 29 september 
26e Zondag door het jaar 

HH. Michaël, Gabriël en  

Rafaël, aartsengelen 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. 

Hartkoor.  

Voorganger: pastor Hans Spruyt 

Amos 6,1a.4-7 / Lucas 16, 19-31 

 

 

               
 

 
 

Geen leven is zo sterk en compleet,  
of het verlangt toch naar de glimlach 

van een vriend. 
Wallace Bruce 
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SPREUK VAN DE MAAND 

De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met 

elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: 

maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat 

jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de 

mammon er niet meer is.  Lucas 16,8-9 

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 

purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 

feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de 

poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn 

maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de 

rijke man.  Lucas 16,19-21 



 

 

 
 

 
Parochiebestuurder Hans Stout: 

“Beter een kwinkslag dan scherpslijperij” 
Parochie De Goede Herder is gezegend met een 

groot aantal vrijwilligers. Niet de meest opvallende 

wellicht, maar ook niet de meest onbelangrijke on-

der hen, zijn de bestuurders van de parochie. 

Sinds hun benoeming in 2011 maken zij zich op ve-

lerlei vlak hard voor een goede toekomst van de ge-

loofsgemeenschap.  Belangrijk daarin de verster-

king van de samenwerking tussen de deelgemeen-

schappen en dus ook versterking van de parochie in 

zijn geheel. In een serie artikelen presenteren de be-

stuurders zich - om verder te bouwen aan warme 

contacten in onze parochie. Deze keer: Hans Stout.  
 

Hans Stout (61) is sinds de oprichting van parochie 

De Goede Herder 

werkvoorzitter van het 

bestuur. Zijn roots lig-

gen in de basiliek H. 

Liduina / OLV Rozen-

krans, waar hij eerder 

bestuurder was. 

Stout is econoom en 

bedrijfskundige en 

verzorgt interim-

management voor be-

drijven. Veel interesse 

en zorg heeft hij voor 

de wereld van het hout: eerder werkte hij voor be-

drijven in de houthandel. Later zette hij zich in 

voor de kwaliteitsborging en certificering van een 

milieuvriendelijke winning van hout. Hij stond zo 

aan de wieg van Forest Stewardship Council, FSC, 

een instantie die zich inzet voor een verantwoorde 

houtproductie en -handel.  

Sinds enkele jaren is Hans ondernemer, met zijn 

eigen Adviesburo Stout. Ook daarmee vindt hij een 

flink deel van zijn klanten in de wereld van de 

houtwinning. Het meeste hout dat in Nederland 

wordt verwerkt, komt niet van bomen die in Ne-

derland groeiden. In plaats daarvan is Stout in Bra-

zilië kind aan huis en ook in Suriname komt hij re-

gelmatig. Met name de natuur daar bekoort hem 

zeer. Ook werkte hij voor een bedrijf in Zwitser-

land. Bereisd kun je hem dus zonder meer noemen. 

Wat hij vindt van de economische situatie in ons 

land? Tsja, relativering past. “We worden uiteinde-

lijk niet afgerekend op onze bezittingen, maar onze 

opstelling als christen, voor de naastenliefde.” Ou-

derwets dus, de 'hebben-mentaliteit' die we met el-

kaar lang hebben gekoesterd. “Misschien dat de 
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crisis ons doet herbezinnen op onze welvaart, zo-

dat we deze meer leren waarderen.” 
 

Stropdas 
Of hij 'm in tropische oorden draagt..? Hans staat 

in zijn familie te boek als de eerste die een strop-

das droeg. Pa werkte als lasser in de haven, ma 

was thuis en beiden waren zeer trots, inderdaad, 

toen Hans zijn eerste baan kreeg en die stropdas 

om moest doen. 

Stout stichtte een gezin en woonde met zijn vrouw 

en twee kinderen in Vlaardingen, voor hij in Schie-

dam zijn stek vond. Eerste kerkte hij in de St. Jan 

de Doperkerk, na een verhuizing kwam hij vooral 

in de basiliek. Daar was hij als kind al gekomen, 

om te zingen in het jongenskoor. Het gebouw be-

koort hem. “De basiliek brengt je snel in een religi-

euze sfeer. Ook al gaat het in de kerk om het op-

bouwen van een persoonlijke verhouding met God. 

En dat kun je niet alleen in het kerkgebouw, maar 

ook daar buiten, in alle besognes van het leven. De 

opstelling van onze nieuwe Petrus spreekt me wat 

dat betreft aan; ook geloofsgemeenschappen moe-

ten zich openstellen, dan zullen ze aantrekkelijk 

blijken voor anderen.” 

 

In zijn vrije tijd, op maandagavond, mag hij graag 

een balletje gooien - niet slaan, zoals zo velen, 

maar gooien. Een bal met drie gaatjes, die je zelf 

op de juiste plaats boort, en met een paar kilo ge-

wicht. In eerste instantie ging hij bowlen om mee 

te doen met vrouw en kinderen, nu tot volledig ge-

noegen. Zijn persoonlijk record? 265! 

Verder ligt Feyenoord hem na aan het hart - en dus 

is hij regelmatig in de Kuip te vinden. Hans mag 

zich zelfs aandeelhouder noemen van de mooiste 

club van de wereld. 

 

Zowel in zijn vrije tijd als in de kerk of het werk, 

kan hij zich mateloos druk maken over achterbaks 

gedoe. Helaas, het komt voor, en veel te vaak. “We 

moeten ons beter realiseren wat we er allemaal 

over andere mensen uitgooien.” Van thuis kreeg 

hij het gezegde mee: roddel is een zak met veren 

leeggooien. Ook al blijkt wat is geroddeld onjuist, 

dan is het kwaad al geschied, want alle veren vind 

je nooit meer terug.  

 

Aanpak 
In het kerkbestuur staat Stout voor een nuchtere 

aanpak. Gestoeld op zakelijkheid, met een vader-

lijk hart voor de mensen met wie hij werkt of wie 

besluiten betreffen. Beter een kwinkslag om wat 

lucht te scheppen, dan scherpslijperij om het gelijk 

te halen. Maar eerlijkheid staat voorop, en ja is ja, 

en nee nee. 
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Waar Hans naar uitkijkt? “Mijn dochter en schoon-

dochter zijn zwanger. We worden dus oma en 

opa!” 
 

noot redactie: op 2 juli is het eerste kleinkind van 

Hans Stout geboren, een meisje: Amy Sienna. 

 

 

 

 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
De zomervakantie is nog volop gaande. Het sei-

zoen hebben we afgerond met een gezellig en 

drukbezocht Heilig Hart-vrijwilligersfeest. Geluk-

kig was het mooi weer zodat we ook ons prachtig 

‘buiten’ konden benutten. Heeft u wel eens een 

kijkje genomen in onze zo mooi bijgehouden pas-

torietuin? Een lange rij tafels binnen en buiten bo-

den plaats aan de 60 personen die het Heilig Hart-

vrijwilligersfeest bezochten. Er werd een Oosters 

menu geserveerd en zoals de traditie inmiddels 

voorschrijft werd de paaskaars verloot. Natuurlijk 

hopen we dat ook dit nieuwe seizoen we op de in-

zet van al onze vrijwilligers mogen rekenen. We 

kunnen immers niet zonder! 
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H. HARTKERK FOR EVER! 

Het H. Hart-

feest binnen 

en… 

buiten! 



 

Vooruitkijkend op dat nieuwe seizoen kunnen we 

melden dat op donderdag 26 september de Jozef-

school het nieuwe schooljaar begint met een ope-

ningsviering in onze kerk, voor de hele school, ou-

ders en belangstellenden. Dus ook voor u als u 

wilt. De aanvang is 9.30 uur. 
 

Ook dit jaar is er een Dierendagviering op 4 okto-

ber, de naamdag van Franciscus. De viering begint 

vrijdagmiddag om 16.00 uur. Aansluitend is er een 

mogelijkheid om dieren te laten zegenen. U leest 

er uitgebreid over in de volgende Gorzenklok.  
 

Bijna vanzelfsprekend is de wijkmaaltijd in de zaal 

van de pastorie, als smeerolie in de contacten in de 

wijk. De wijkmaaltijd staat gepland op dinsdag 24 

september. Bent u weer van de partij? 
 

Met ingang van woensdag 4 september zullen de 

vieringen op de woensdagochtend weer doorgang 

vinden: aanvang 09.30 uur.  
 

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

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl   

 
 

 

 

 

 
 

Begrip in de Gorzen: wijklunch 
Na het zomerreces is er op 24 september weer de 

wijklunch in de pastoriezaal, open voor ieder die 

wil aanschuiven.  

Aanvang: 12.00 uur, kosten 6 euro.  

Aanmelden kan bij Corry Smits (zie achterop). 

Vóór de zomervakantie was er een bijzondere wij-

klunch, mede verzorgd door kinderen uit de wijk. 

In het Nieuwe Stadsblad verscheen erover een 

mooi verslag, dat wij hieronder weergeven. 
 

Jong en oud samen aan de stamppot 
SCHIEDAM - Negen kinderen schoven dinsdag 16 

april aan bij de lunch in de pastorie van de Heilig 

Hartkerk. Ze deden dit in het kader van een bijzon-

dere eindactiviteit van het project Mijn Wijk Jouw 

Wijk in Zuid. 

Gedurende dit project onderzochten de kinderen hoe 

de wijk is opgebouwd en ingericht en wat de gevol-

gen hiervan zijn op de leefbaarheid van de wijk. Met 

het project Mijn Wijk Jouw Wijk wil Stichting Kik’r 

kinderen (en andere wijkbewoners) stimuleren om 

bewust na te denken over hun leefomgeving en actief 

mee te denken over hoe verbeterpunten in de wijk 

aangepakt zouden kunnen worden.  
 

Betrokkenheid 
Zo willen we hun betrokkenheid bij de wijk ver-
groten en ze trots laten zijn op de wijk waarin ze  
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wonen. Door middel van de lunch die de kinderen 

met de kerk organiseerden, presenteerden zij hun 

wijk ook aan ouderen. Ilan vond het project erg 

leuk en interessant, hij vertelt: “Ik weet nu veel 

meer over mijn wijk en ik vind mijn wijk extra bij-

zonder. Wist je dat het vroeger een eiland was?” 

Tim vult aan: “Het leukste van het project vond ik 

dat we de Heilig Hartkerk hebben beklommen en 

dat we een rondleiding kregen van een architect.” 

Uitnodigen 

In de voorbereiding van de eindactiviteit mochten 

de kinderen ook zelf mensen uitnodigen. De keuze 

voor deze activiteit is gemaakt, omdat uit de lessen 

bleek dat er nogal een generatiekloof was tussen 

jong en oud. De kinderen gaven aan dat ze weinig 

contact hadden met ouderen in de wijk en dat het 

ook niet altijd goed klikt tussen jong en oud. Daar-

naast heeft De Gorzen een rijke en interessante ge-

schiedenis die leuk is om te bespreken met deze 

verschillende generaties.  

 

Zelfbedacht spel 

Tijdens de lunch hebben de kinderen een zelf be-

dacht spel uit-

gevoerd met 

vragen over 

de dingen die 

zij geleerd 

hebben. 

Het spel zorg-

de voor inter-

actie tussen 

jong en oud, 

ze leerden 

van elkaar. Behalve het spel hebben de kinderen en 

ouderen vooral gezellig met elkaar gegeten. 

Op het menu stond stamppot andijvie en een ge-

haktbal. Ook brachten de kinderen zelf lekkernijen 

mee, zoals cakejes, soesjes en waren er zelfs sui-

kerspinnen. Tijdens het eten hebben zij het gehad 

over plus- en verbeterpunten voor de wijk.  
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Gezellig 

Waar eigenlijk iedereen het mee eens was, is dat 

De Gorzen een bijzondere en gezellige wijk is. 

Veel mensen willen er blijven wonen en iedereen 

kent elkaar, dit moet zeker zo blijven vinden jong 

en oud. 

 

 

 

 

 

LIDUINAVIERING 
Op 14 juni werd achter in de H. Hartkerk, bij de 

Liduinakapel, een gebedsviering gehouden waarbij 

werd stilgestaan bij de betekenis van Liduina voor 

de mensen van nu. 

Over de datum van de feestdag van H. Liduina be-

staat nogal eens verwarring. Liduina is gestorven 

op 14 april 1433, na een ziekbed van 38 jaar. In ja-

ren waar 14 april in de Goede Week viel (en dat 

gebeurt vaak!), verviel het Liduinafeest dat jaar, 

althans in de meeste kerken in Nederland. In ker-

ken die de naam van Liduina droegen en in kerken 

in Schiedam, werd het feest verplaatst naar de eer-

ste zondag na het paasoctaaf. Dat hield in dat het 

Liduinafeest dan plaatsvond op de tweede zondag 

na Pasen. De Liduina-basiliek in Schiedam heeft 

enkele decennia geleden gekozen om op deze zon-

dag standaard het Liduinafeest te houden. 

Om ook kerken buiten Schiedam – die niet aan Li-

duina zijn gewijd - de gelegenheid te geven om het 

Liduinafeest te vieren, heeft de kerkelijke overheid 

in 1974 besloten om 14 juni aan te wijzen als de 

officiële feestdag. 

(Wilt u meer lezen: op www.heilighartkerk.nl is 

een uitgebreide verhandeling over de datum van de 

feestdag opgenomen, geschreven door de eerste 

pastoor van de H. Hartkerk, pastoor H. Warnink.) 

Dus: op de tweede zondag na Pasen wordt het Li-

duinafeest op grootscheepse wijze plechtig gevierd 

in de Schiedamse Liduinabasiliek. Op 14 juni zijn 

er her en der in Nederland Liduinavieringen, zo 

ook in onze H. Hartkerk. 

Voorganger in de vie-

ring van dit jaar was 

pastor Lidwien Meijer, 

naamgenoot van onze 

stadsheilige. In korte 

inleidingen en gebeden 

werd Liduina onder 

andere als opstandig 

meisje, als een lijdend 

mens, als inspirerende 

vrouw dicht bij de aan-

wezigen gebracht. Het 

H. Hartkoor zong tussendoor enkele Liduinalie- 
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deren, kinderen staken na elk gebed een kaarsje op 

en brachten een rode roos bij de beeltenis van H. Li-

duina. Na de gebedsviering kregen de aanwezigen 

een bidprentje uitgereikt en was er onder het genot 

van een glaasje ruimte voor onderling contact. 

Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is dat de 

Liduinakapel de dag voor de viering verder ver-

fraaid was met twee glas-in-loodpanelen van de 

hand van kunstenaar Henk van Kooy. De panelen 

tonen Christus aan het kruis en een rode roos, het 

symbool van Liduina. In het eerstgenoemde paneel 

is een verwijzing opgenomen naar een kunstwerk 

over Liduina van de kunstenaar Wim Adolfs 

(degene van de grote Apocalypsschildering en de 

beide altaarstukken van Liduina in onze kerk). De 

panelen zijn mogelijk gemaakt dankzij de financië-

le ondersteuning van de stichting Theophilus. In 

het kleine H. Hartkerkje in de Liduinakapel kunt u 

geld doneren voor aanvullende panelen. 

Foto’s van de viering en de panelen, en de teksten 

van de overwegingen en gebeden kunt u vinden op 

de website www.heilighartkerk.nl. 

In dit kader is het wellicht aardig op te merken dat 

de pastoraatsgroep van de Liduinabasiliek een Li-

duinacommissie heeft opgericht: “Sint Liduina 

Commissie Schiedam”. Deze commissie heeft 

twee nieuwsbrieven uitgebracht.  

Voor deze nieuwsbrieven of voor meer informatie: 

Ruud Poels (voorzitter): poelsrw@hetnet.nl   

 

 

 

 

 
 

De Gedaanteverandering van Jezus (6 augustus) 
De gedaanteverandering van Jezus, ook Transfigu-

ratie of Verheerlijking op de berg, had volgens de 

synoptici plaats op een (hoge) berg, volgens de tra-

ditie de Thabor. Deze theofanie wordt beschreven 

in alle synoptische evangeliën. Samen met de apos-

telen Petrus, Johannes en Jacobus beklimt Christus 

een berg. Volgens de traditie laat Jezus hier iets van 

zijn werkelijke goddelijke aard zien, door van ge-

daante te veranderen en gedeeltelijk het 'hemelse 

licht' door zijn gestalte te laten schijnen. In het ou-

de testament wordt ook op diverse plaatsen be-

schreven dat God in een ontoegankelijk licht woont 

dat voor onbeschermde stervelingen dodelijk is. 

Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia die met 

de stralende Jezus praten. De apostelen kunnen Je-

zus' gedaanteverandering amper aanzien en vallen 

verschrikt op de grond maar plotseling zijn de twee 

oudtestamentische profeten verdwenen en is alles 

weer als voorheen. Jezus gebiedt de ontstelde apos-

telen aan niemand over de gebeurtenis te spreken 

tot na zijn verrijzenis uit de dood. 
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KERKELIJKE FEESTDAGEN 



 

De gedaanteverandering wordt gezien als aankon-

diging van Jezus' Verrijzenis. Het feest werd aan-

vankelijk gevierd als kerkwijdingsfeest van de 

kerk op de berg Thabor. Via verspreiding in de 

Oosters-orthodoxe Kerk won de viering ook aan  

populariteit in de Latijnse Kerk. Sinds de 15e eeuw 

is het een geboden feestdag voor katholieken. Hij 

wordt gevierd op 6 augustus. 

bron: Wikipedia 
 
 
 
 
 
 

In en rond de pastorie is de afgelopen maanden 
hard gewerkt. Harry ’t Hoen heeft met medewer-
kers de entree uitgebreid met een invalidenoprit. 
De uitvoering ervan is mogelijk gemaakt door bij-
dragen van de gemeente Schiedam en de Vrien-
denstichting van de H. Hartkerk. 

 

Door Gerard Rieken en Poul van der Burgh zijn 
diverse ruimtes in de pastorie grondig opgeknapt 
en zijn er reparaties uitgevoerd aan de tuinzijde 
van de pastorie.  
 

Vastenactie 
Dit jaar is er voor de vastenactie € 802,16 ingeza-

meld! Fantastisch! Dank u wel. 
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NIEUWS 



 

 

 

 

 

WANTROUWEN OF VERTROUWEN? 
Alweer enige jaren geleden waren we met de auto 

op weg naar een verjaardag in Noord-Holland. Bij-

na bij onze bestemming besloten we nog even te 

tanken.  

Net wilden we wegrijden toen een wanhopig kij-

kende man ons aansprak. Zijn aanwezigheid was 

ergens dringend vereist, maar hij stond zonder ben-

zine en zonder portemonnee. Of we hem 10 euro 

konden lenen, zodat hij met een klein beetje benzi-

ne op tijd op zijn superbelangrijke afspraak kon 

zijn. Nou, vooruit, denk je dan, het zal wel. 

Op het verjaardagsfeest vertelden we het voorval. 

Iedereen schoot in de lach, wat bleek? Hij was een 

beruchte figuur daar en het geintje had hem al aar-

dig wat opgeleverd. 

Enige maanden later liepen we in het park van het 

Kröller-Mullermuseum na te genieten van de mooie 

Pissarro's en van Goghs, toen een keurig geklede 

jongeman ons in een beetje bekakt algemeen be-

schaafd Nederlands om hulp vroeg. Hij moest naar 

huis in Beilen, Drenthe, een eindje weg van Otterlo. 

Hij had zijn tasje met geld en spullen bij vrienden in 

de auto laten liggen. Hij kon hen niet bereiken en 

kon zijn treinkaartje terug niet betalen. Konden wij 

hem 17,70 euro lenen? Volgens hem precies de prijs 

voor zijn terugtocht. Als we hem ons rekeningnum-

mer gaven, zou hij het onmiddellijk terugstorten.  

We waren moe en er hing een enorme regenbui in 

de lucht, dus besloten we het te wagen. Nou had ik 

alleen groot geld en het werd een briefje van 50, 

we zouden het immers teruggestort krijgen? We 

vroegen zijn naam en adres en namen afscheid. 

Even later kwam de regen met bakken uit de hemel 

en mijn echtgenoot zei enigszins wrokkig “hij had 

een paraplu, die had hij ons toch wel kunnen aan-

bieden als onderpand?” 

Thuisgekomen kwamen we er snel achter dat het 

opgegeven adres niet bestond en tot op heden heb-

ben we de 50 euro niet teruggezien. Het adres heb-

ben we nog steeds in de portefeuille.  

Zeker weten dat als we weer naar dat museum gaan, 

we hem weer tegenkomen en zullen aanspreken. 

Wel een beetje gênant, hoor, je twee keer achter 

elkaar zo beet te laten nemen. Maar een van mijn 

dochters zei relativerend dat we iemand misschien 

wel de dag van zijn leven hadden bezorgd! 

Soms schaam je je omdat je te naïef bent geweest, 

andersom komt ook voor. 

Eens kwam een nogal woest uitziende man aan de 

deur die meldde dat hij scharensliep was. Had ik 

werk voor hem? Eigenlijk leek het me wel wat. 
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DOOR U VOOR U 



 

We hadden de messen gedurende onze huwelijks-

jaren nog nooit geslepen. Figuurlijk al verschillen-

de keren natuurlijk, letterlijk nog nooit.  

Ik dong nog wat af op de prijs en gaf het spul mee. 

Toen hij ermee weg was werd ik toch een beetje 

ongerust. Eerst was ik bang dat hij er niet mee zou 

terugkomen, daarna zag ik weer tegenop dat hij 

wel zou terugkomen en er iets gevaarlijks mee zou 

doen.  

Na geruime tijd stond hij weer voor de deur: “Zo,  

wijffie, weer vlijmscherp, niet je vinger erlangs ha-

len, hoor!” Onmiddellijk had ik spijt van mijn ach-

terdocht. 

Door allerlei alarmerende berichten in het nieuws 

is het soms lastig niet wantrouwig te zijn. Maar 

wanneer er een kind aan de deur komt om geld op 

te halen voor een goed doel wil ik niet denken aan 

oplichterij. Laatst kwam er een jongetje van een 

jaar of 10 langs met een lijst. De kinderen van zijn 

school gingen rondjes hardlopen om geld in te za-

melen voor de zeehondjes. 

Een paar weken later zagen we hen vanuit ons 

raam rennen. Stel je eens voor dat niemand meer 

de deur zou opendoen voor die kinderen? Ze moe-

ten toch kunnen geloven in de mogelijkheid iets te 

doen voor anderen, zonder gewantrouwd te wor-

den? Soms pakt het wel eens verkeerd uit.  

Alert blijven en vertrouwen houden in de samenle-

ving blijven belangrijk.  
 

Liesbeth Dingenouts  
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HUMOR 

Hè, papa, mag ik ook ’n keer sturen? 

Nee, nu niet! 
 

Maar ik ben al tien!  
Dan ben ik toch al oud genoeg? 

 

Ja, jij wel, maar m’n auto niet! 
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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 

 

 

Bezoek de 

 

 OPEN MONUMENTENDAG 
 

op zaterdag 14 september 
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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 september 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


