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Zondag 2 februari  
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 over-

leden pastores, vrijwilligers en weldoeners van  

onze geloofsgemeenschap. 

  

Zondag 9 februari 
Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven,  

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena  

van Noordt, Piet van Potten, ouders Ronteltap - 

Kouwenhoven, Ben Schueler, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

  

Zondag 16 februari 
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 23 februari 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Ronteltap - 

Kouwenhoven en voor alle overleden pastores, 

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofs- 

gemeenschap. 

  

Zondag 2 maart 
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 over-

leden pastores, vrijwilligers en weldoeners van  

onze geloofsgemeenschap. 

  
Zondag 9 maart 
Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven,  

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 

Noordt, Piet van Potten, ouders Ronteltap - Kou-

wenhoven, Ben Schueler, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

  

Zondag 16 maart 
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. 
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MISINTENTIES 



 

Zondag 23 maart 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Ronteltap - 

Kouwenhoven en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 30 maart 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler en voor alle over-

leden pastores, vrijwilligers en weldoeners van  

onze geloofsgemeenschap.  

 

 

 

 

 

 

Wat is de Heilig Hartkerk u waard?  
Een belangrijk moment voor de parochie zijn altijd 

de weken na het verschijnen van de Gorzenklok 

die u nu in handen heeft. De komende weken dus. 

Niet veel mensen merken daar iets van, eigenlijk 

alleen de penningmeester - dit keer extra spannend, 

want de eerste keer voor Astrid Prieckaert. Zij is 

het namelijk die de bankoverschrijvingen op reke-

ning van de Heilig Hart bijhoudt - en dus als eerste 

een indruk krijgt van de ontvangsten van de Aktie 

Kerkbalans.  

Vaste prik, en toch belangrijk. Zoals u in het over-

zicht in dit blad kunt zien vormen de bedragen die 

de kerkgemeenschap ontvangt - en die u over-

maakt - een belangrijk deel van het totaal in het 

huishoudboekje. Zonder deze actie en deze inkom-

sten, geen Heilig Hart! De boodschap van dit be-

richt is daarom eenvoudig: pak de bijgesloten ac-

ceptgiro of kruip achter de computer voor elektro-

nisch betalen, en maak royaal een bedrag over. Het 

is hard nodig en u doet er heel veel goeds mee. 

Goeds dat verder gaat dan de muren van de kerk of 

het voltrekken van de eredienst. Lees er meer over 

in de ook bijgesloten oproep. De beheercommissie 

is u er namens alle vrijwilligers en mensen met 

hart voor de Heilig Hart, zeer dankbaar voor.  
 

Werkgroep Kerkbalans 
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KERKBALANS 



 

 

 

 

 
 

Nieuwe cursus  
Kunstgeschiedenis in de Gorzen:  
Landart, kunstenaarsfamilies en Utopia. 

Utopia is een van de onderwerpen tijdens een 

nieuwe reeks kunsthistorische lezingen van Lilian 

Boes in Schiedam-Zuid. Misschien komt de 

jongste tv-formule van John de Mol aan bod, maar 

het zal vooral gaan over de vele keren dat Utopia 

in de moderne kunst naar voren komt; het visioen 

van een ideale samenleving in velerlei vormen en 

omstandigheden. 
 

Andere onderwerpen in de dit keer zevendelige 

serie vindt u hieronder. De eerste sessie is op 

woensdag 29 januari. De inschrijving is nu 

geopend. De kosten zijn 58 euro. De korting die bij 

vorige series gold, is niet meer van toepassing.  
 

De bijeenkomsten Kunstgeschiedenis behandelen 

dit keer de volgende thema’s (onder voorbehoud): 
 

1. Grafische kunst/druktechnieken  

2. Landart 

3. Arte povera 

4. Keramiek  

5. Utopia 

6. Tijdelijke architectuur  

7. Beroemde kunstenaarsfamilies  
 

De cursus vindt plaats op zeven opeenvolgende 

woensdagmiddagen tussen 29 januari en 19 maart, 

met uitzondering van 26 februari. Steeds van 14 tot 

16 uur. Om deel te nemen aan deze cursus is 

kennis van kunst niet noodzakelijk, het is juist 

bedoeld ter introductie in de kunstgeschiedenis. De 

lezingenreeks zal echter ook de ‘gevorderde’ 

cursist voldoende uitdaging bieden.  

Kosten: € 58,-  

Locatie: pastorie Heilig Hartkerk, Lekstraat 55 
 

Aanmelden kan bij Liesbeth Dingenouts:  

010 - 4269017,  

liesbethdingenouts@kabelfoon.net  

of bij Ted Konings: 06-48405775,  

tedko@xs4all.nl   

 
 
 

 
De beste tijd om vrienden te maken is 

als je ze nog niet nodig hebt. 
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KUNSTGESCHIEDENIS 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 

 

 
Zondag 2 februari 
Opdracht van de Heer in de 
Tempel (Maria Lichtmis) 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. 
Voorganger: diaken Jack Collignon 
Maleachi 3,1-4 / Lucas 2,22-40 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 
koffie of thee in de pastorie. 
 

Maandag 3 februari  H. Blasius van Sebaste 
 

Woensdag 5 februari  H. Agatha van Catania 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Zondag 9 februari 
Vijfde zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Woord- en 
Communieviering met zang 
van het H. Hartkoor o.l.v. 
Henry de Wolf. 

Voorganger: pastor Kees Koeleman 
Jesaja 58,7-10 / Matteüs  5,13-16  

Achter in de kerk staan na de viering weer de me-
dewerkers van Amnesty International die u materi-
aal aanreiken voor de schrijfactie.  
 

Maandag 10 februari 
H. Scholastica van Monte cassino 

Om 19.30 uur vergadert de Hart-beheercommisie 
in de pastorie. 
 

Dinsdag 11 februari  H. Maria van Lourdes 
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 12 februari 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Vrijdag 14 februari 
HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa 

H. Valentijn, dag van de Vriendschap 
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AGENDA 

‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toege-

wijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de 

Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge 

gewone duiven.  Lucas 2, 23-24 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een 

berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen 

lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht 

geeft voor ieder die in huis is.  Matteüs  5,14-15  



 

Zondag 16 februari 
Zesde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. Voorganger:  

pastor Charles Duynstee 

Sirach 15,15-20 / Matteüs 5,17-37 

 

Dinsdag 18 februari 
Z. Johannes van Fiesole, dominicaan, meer bekend 

als Fra Angelo, de schilder 
 

Woensdag 19 februari 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Zaterdag 22 februari  Sint Petrus’ stoel 
 

Zondag 23 februari 
Zevende zondag door het jaar 

Om 09.30 uur met zang van 

Cantate Donino uit Maassluis.  

Voorganger:  

pater Avin Kunnekkadan 

Leviticus 19,1-2.17-18 / Matteüs 5,38-48 

Om 15.15 uur afscheidsviering van pastor Coert 

Biesjot voor alle parochianen van De Goede Her-

der. Met medewerking van het H. Hartkoor. Na de 

viering  is er achter in de kerk gelegenheid om pas-

tor Biesjot de hand te drukken. 
  
Woensdag 26 februari 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Vrijdag 28 februari  Filmavond (Zie blz. 19) 
 

Zaterdag 1 maart  H. Swietbertus 

Om 18.00 uur in de Liduinabasiliek: eucharistie-

viering, waarin de pastores Henri Egging en Avin  

Kunnekkadan worden gepresenteerd aan de paro-

chianen van De Goede Herder. Voorganger: vica-

ris Ad van der Helm. Na afloop gelegenheid om 

kennis te maken met de nieuwe pastores in zaal De 

Wilgenburg (achter de basiliek).  
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Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af 

te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: 

zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke 

tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.  

Matteüs 5,17-18 

En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, 

maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang 

toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en 

je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bo-

venkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem 

mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 

Matteüs 5,39-41  



 

 

 

Zondag 2 maart 
Achtste zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: Corry Smits 

Jesaja 49,14-15 / Mat. 6,24-34 

 

Woensdag 5 maart   
Aswoensdag, vasten- en onthoudingsdag 

Begin van de Vastenactie 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pater Avin Kunnekkadan 
 

Vrijdag 7 maart  HH. Perpetua en Felicitas 
 

Zondag 9 maart 
Eerste zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorg.: past. Joost de Lange 

Genesis 2,7-9 + 3,1-7 / Matteüs 4,1-11  

Na de viering zijn er weer de brieven van Amnesty 

International. 
 

Maandag 10 maart 
Om 19.30 uur vergadering Hart-beheercommissie. 
 

Dinsdag 11 maart  Wijklunch 

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) 
 

Zondag 16 maart 
Tweede zondag van de Veertig-

dagentijd 

H. Clemens Maria Hofbauer 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. Voorganger: pastor Henri Egging    

Matteüs 17,1-9 / Gen. 12,1-4a 
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Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en 

de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de 

ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen 

én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen 

over jezelf!  Matteüs 6,24-25  

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 

geschreven: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’ 

Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er 

engelen om voor hem te zorgen.  Matteüs 4,10-11  

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer 

Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen 

waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn 

gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het 

licht.  Matteüs 17,1-9  



 

Woensdag 19 maart  H. Jozef, hoogfeest 
 

Zondag 23 maart 
Derde zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.  

Voorganger: pater Avin Kunnekkadan 

Exodus 17,3-7 / Johannes 4,5-42  

 

Dinsdag 25 maart  Aankondiging van de Heer 

(Maria Boodschap), hoogfeest 
 

Zondag 30 maart 
Vierde zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het Gelegen-

heidskoor o.l.v. Henry de Wolf 

Voorganger: pater Avin Kunnekkadan  

Samuel 16,1b.6-7+10-13a / Johannes 9,1-41  

 

 

 

 

 

 

VERTREK PASTOR BIESJOT 

Medio januari liet het parochiebestuur weten dat 

pastor Coert Biesjot op korte termijn onze parochie 

zal verlaten. Hij volgt wat zijn hart en gedachten 

hem de afgelopen maanden hebben ingegeven en 

meent in de toekomst als gelovige en als priester 

het beste dienstbaar te kunnen zijn aan de Kerk en 

aan de Heer in de context van het kloosterleven. 

Per 5 maart 2014 vertrekt 

pastor Biesjot naar een 

klooster in het oosten van 

Nederland. 
 

Op 23 februari zal pastor 

Biesjot in de Heilig Hart-

kerk afscheid nemen van 

onze parochie, aanvang 

van de viering is 15.15 uur. 

Aansluitend is er achterin 

de kerk gelegenheid om 

hem de hand te drukken.  
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Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei 

Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal 

nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem 

een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven 

geeft.’ Johannes 4,13-14 

Toen Hij hoorde dat men hem verstoten had vroeg Hij 

hem: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’  ‘Als ik wist wie het 

was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar 

hem en u spreekt met hem,’ zei Jezus.  Johannes 9,35-37 

AFSCHEID 



 

 

 

 

 
 

TOELICHTING BIJ BEGROTING 

Algemeen 

In deze Gorzenklok treft u de begroting 2014 aan 

van onze deelgemeenschap H. Hartkerk. In het 

schema zijn achtereenvolgens opgenomen: de be-

grote inkomsten en uitgaven voor 2014, voor 2013 

(eerder gepubliceerd in de Gorzenklok van februari 

2013), en de werkelijke inkomsten en uitgaven in 

2013. Zowel de begroting 2014 als het overzicht 

inkomsten/uitgaven 2013 zijn onder voorbehoud 

omdat deze nog dienen te worden vastgesteld door 

het parochiebestuur.  
 

Sinds juli 2011 is het overkoepelende parochiebe-

stuur De Goede Herder eindverantwoordelijk voor 

de financiën van de zes deelgemeenschappen in 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ieders aan-

deel in de centrale kosten pas worden berekend als 

alle deelgemeenschappen hun cijfers bij het paro-

chiebestuur hebben ingediend.  

Deze centrale kosten worden over de gemeen-

schappen verdeeld volgens een vaste verdeelsleu-

tel. Ook ligt er de afspraak dat elke deelgemeen-

schap in principe een neutrale of positieve begro-

ting en resultaat moet kunnen overleggen.  

(Dit alles heeft u kunnen vernemen op de openbare 

parochievergadering, in januari te Vlaardingen; 

ook na te lezen op de parochiewebsite: 

www.goedeherderparochie.nl) 
 

Het zal duidelijk zijn dat niet alle kosten door onze 

H. Hart-deelgemeenschap nauwkeurig kunnen wor-

den ingeschat. Toch wil de H. Hart-beheer-

commissie u rond de Aktie Kerkbalans 2014 graag 

inzicht geven in de financiën van onze gemeen-

schap. Zodat u weet waar uw geld aan wordt be-

steed. Gelukkig lukt het onze H. Hartdeelgemeen-

schap nog steeds om zwarte cijfers te schrijven. 

Maar dat gaat niet zonder moeite. Grote dank daar-

om aan de parochianen die geldelijk bijdragen om 

onze gemeenschap in stand te houden. En aan de 

vele vrijwilligers voor hun werk en voor hun inzet 

om de kosten en uitgaven in de hand te houden.  

Om een paar voorbeelden te noemen: de vrijwilli-

gersinzet bij rommelmarkten en het letten op het 

energieverbruik in de kerk en pastorie dragen be-

langrijk bij aan het financieel rond kunnen komen.  
 

Wij hopen ook in 2014 op uw inzet en vrijgevig-

heid. Voor onze activiteiten, voor de instandhou-

ding van ons kerkgebouw en voor de gemeen-

schappelijke activiteiten van onze parochie.  
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BEGROTING 2014 



 

Aktie Kerkbalans, verhuur, energiekosten 
Enkele opvallende posten tippen we hier graag even 
aan.  
Onder de inkomsten is de post Kerkbijdrage be-
groot op 17.000 euro. De lichte stijging van de af-
gelopen jaren heeft zich in 2013 niet doorgezet. De 
kerkbalansbijdrage is wat lager uitgevallen dan het 
jaar ervoor. Nu de economische crisis voorbij haar 
dieptepunt is, hopen we dat de bijdragen in 2014 
weer wat zullen optrekken. 
Verhuur van onze pastorie (familiefeesten, bijeen-
komsten, cursussen) en kelder (opslag, werkruim-
te) zijn belangrijke inkomstenposten voor de H.  
Hartkerk. Bent u zoekend naar een zaaltje of op-
slagruimte, of weet u mensen die dit doen, neem 
contact op met de beheercommissie. 
(Telefoonnummers staan achterop de Gorzenklok) 
 

De verzekeringspremie is flink gestegen. Belang-
rijke reden is dat de bezittingen van de H. Hartkerk 
in 2013 zijn getaxeerd (de vorige taxatie was een 
kleine twintig jaar geleden). Omdat de waarde van 
de inventaris is gestegen, is ook de premie ver-
hoogd. Een andere post die opvalt zijn de energie-
kosten. Het energieverbruik in de pastorie is na 
twee jaar rond de 4500,- euro te zijn uitgekomen, 
in 2013 fors gestegen. Als wij als gemeenschap dit 
niet weten terug te dringen, geraken we in de rode 
cijfers. 
De verbruikte energie in de kerk is al jaren con-
stant. Er zijn wel plannen om de verwarming voor 
de kerkgangers te verbeteren. Als het buiten koud 
is, is onze kerk geen behaaglijke plaats om te ver-
toeven; de opgehangen straalkachels hebben dan 
onvoldoende capaciteit om de kerkgangers te ver-
warmen. Het installeren van vloerverwarming on-
der de kerkbanken voor het Kunstscherm kan daar 
verandering in brengen. De exploitatie zou gunsti-
ger moeten uitvallen, aangezien de grote straalka-
chels aan de andere zijde van het scherm dan kun-
nen worden uitgeschakeld. De Vriendenstichting 
van de H. Hartkerk heeft al toegezegd fors te wil-
len bijdragen aan de aanlegkosten. De beheercom-
missie zal zich inzetten om vloerverwarming te 
realiseren, maar wil op deze plaats uitdrukkelijk 
vermelden dat afstemming hierover met het paro-
chiebestuur nog niet heeft plaatsgevonden. 
 

Tot slot de post parochiemededelingen: uitgaven 
die voorgaande jaren onder deze post zijn ge-
schaard, zijn nu verdeeld over andere posten, zoals 
beheerkosten H. Hartkerk en activiteiten van paro-
chie De Goede Herder. 
Uiteindelijk resteert er onder aan de streep een 
klein begroot bedrag van ruim 200 euro als 
'voordelig saldo'. 
 
 

De Beheercommissie van de H. Hartkerk 
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Begroting 2014 (zie ook de toelichting) 

Baten 

Concept 
Begroting 

2014 

Begroting 
2013 

Concept 
Resultaat 

2013 
Bijdragen parochianen      

   kerkbijdrage 17.000 17.500 15.881 

   collecten eigen kerk 10.000 9.500 10.739 

   misintenties 1.350  1.500  772 
   huwelijken  0  0  461 
   uitvaarten 2.000  1.500  4.784 
   overige kerkelijke diensten 150 100 0 
   misboekjes 500  500  517 
   verkoop kaarsen 1.500  2.000  2.141 
   giften/incidentele bijdrage 0  0  344 
   rommelmarkt 4.000  3.750  4.447 

TOTAAL PAROCHIANEN 36.500 36.350 40.086 

Opbrengst uit bezittingen       

   kerk 6.000  5.000  5.487 
   verhuur kelder 1.000  1.000  1.894 
   pastorie 5.500  1.500  5.106 
   rente 750  750  1.478 

TOTAAL BEZITTINGEN 13.250  8.250 13.965 

TOTAAL INKOMSTEN 49.750 44.600 54.051 

        

Lasten       

Afdracht parochie DGH       

   pastores, activiteiten 21.500 19.500 19.049 

   R.C. De Goede Herder      800 -----------       878 

Verplichte bijdragen       

   bisdom   1.500  1.500  1.272 

Kerkgebouw       

   onderhoud   1.000  500  1.650 
   energiekosten   2.200  2.500  2.508 
   verzekeringen   5.500  3.500  4.636 
   voorziening onderhoud   2.000  2.000  2.000 

Pastorie       

   onderhoud   1.000  1.000 -     123 

   energiekosten   4.500  4.500  6.886 
   verzekeringen      750  500  704 
   voorziening onderhoud   1.000  1.000  1.000 

Kosten eredienst       

   altaarbenodigdheden   1.000  750  1.719 
   offerkaarsen   1.000  900  1.352 
   misboekjes      750    750    931 
   koren   2.500  2.000  2.838 
   overige kosten          0  200  15 

Kosten pastoraal      

   parochiemededelingen      250  1.000  2.156 
   werkgroepen      150  300  0 
   parochieavonden      400  500  345 
   cursuskosten      200  200  0 

   overige kosten pastoraal      100  100  217 

Beheerskosten      

   administratiekosten      150  150  15 
   porti / telefoon      500  400  287 
   kosten kerkbijdragen      400  250  0 
   abonnementen      250  250  475 
   bankkosten      150  150  295 
   overige kosten         0     0  0 

Voordelig saldo 200  200  2.946 

TOTAAL LASTEN 49.750 44.600 54.051 
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Pastor Coert 

Biesjot draagt 

voorafgaand 

aan de inzege-

ning van de  

nieuwe glas-in-

lood-panelen 

een eucharistie-

viering op in de 

Liduinakapel. 
 

Bisschop mgr. Van den Hende reikt aan een van de 

vier communicantjes van de Engelstalige gemeen-

schap de H.Communie uit, daarbij geassisteerd 

door pater Avin Kunnekkadan. (26 mei 2013) 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
In de advent en met kerstmis heeft u ze ongetwij-
feld achterin de kerk zien staan, de manden met 
levensmiddelen bestemd voor de Voedselbank 
Schiedam. Velen van u hebben daaraan bijgedra-
gen. De kinderen hebben geknutseld tijdens de kin-
dernevendienst en met het verkopen van hun crea-
ties, hebben zij ruim € 65,- opgehaald. Van dat 
geld is vers fruit en ook wat zoetwaren gekocht. 
Net als vorig jaar heeft de groenteman in de Groe-
nelaan een eigen steentje bijgedragen toen hij 
hoorde dat het fruit bestemd was voor de Voedsel-
bank. Met een knipoog stopte hij extra appeltjes, 
kiwi’s en sinaasappels in de tas. Bij de Voedsel-
bank in het centrum was men zeer verguld met al 
dat extra’s voor de 80 pakketten die er wekelijks 
worden uitgedeeld. Hartelijk dank, bij dezen over-
gebracht, aan allen die hebben bijgedragen.  
Ook bijeen gebracht, was het vele speelgoed, door 
de kinderen meegenomen bij de Lichtjestocht. Het 
speelgoed is bestemd voor kinderen in noodgebie-
den. Zij zullen via Actie Schoenendoos een mooi 
versierde doos met speelgoed ontvangen. Dit jaar 
zijn de dozen die zijn gemaakt in de Liduinakerk 
en de dozen van onze gemeenschap samen naar het 
inzamelpunt gebracht. Het was een hele stapel! 

Nog indrukwekkender was het 
om de hoge, hoge stapels bij 
het inzamelpunt te zien. Elke 
doos wordt er door vrijwilli-
gers nagekeken en zo geschikt, 
dat de dozen klaar zijn voor 
transport. Afgelopen jaar zijn 
vanuit Nederland en België 
zo’n 55.000 schoenendozen 
verzonden. Onder het ingeza-
melde speelgoed waren ook 
mooie, maar grote stukken. Te 
groot voor in een schoenen-
doos. In overleg met de betrok-
ken vrijwilligers van de Li-
duina Basiliek is dit speelgoed 
gebracht naar de stichting Net 
Niet Genoeg in Schiedam-
Noord. Deze stichting organi-
seert regelmatig Net Niet Ge-
noeg Dagen waarop mensen 
met een krappe beurs kosteloos 

kleding, speelgoed en woonaccessoires kunnen uit-
zoeken. Ook aan de kinderen van de Lichtjestocht 
dus een hartelijk dank!! 

 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
(06 – 5170 4863) jolanda.konings@de-wolf.nl 
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LAAT DE GORZEN DE GORZEN BLIJVEN 
In het kersverse nieuwe jaar lazen we in Noord-

Holland, waar we de jaarwisseling hadden gevierd, 

de Telegraaf. Schiedam stond prominent op de 

voorpagina en binnenpagina, met een grote foto van 

het ME-ingrijpen in een straat in de Gorzen. We 

herkenden de plek. Je roept dan bepaald niet ver-

heugd: “Goh, daar wonen wij vlak om de hoek!” Je 

voelt je toch wat beschaamd, over jouw stad, jouw 

wijk, terwijl ik altijd wel een gevoel heb gehad 

over de Gorzen, waaronder de jaarwisselingen. 

Vroeger waren de vreugdevuren van oud en nieuw 

pal voor de Gorzenkerk. Die werden zo groot dat 

ze verhuisden naar de Buitenhavenweg, bij de brug 

over de buitensluis.  
 

Mijn goede gevoel over de Gorzen werd in mijn 

jeugdjaren al op de proef gesteld. Sommige van 

mijn medescholieren mochten toen absoluut niet 

van hun ouders de brug naar de Gorzen over, want 

het scheen daar niet zo pluis te zijn. Daar woonden 

- zo werd soms geopperd - drinkebroers, ruziema-

kers en vechtersbazen. 

Om maar eens zo'n moderne uitdrukking te gebrui-

ken, ik herkende mijzelf, en “ons mensen uit de 

Gorzen”, daar helemaal niet in. 

Natuurlijk liep er wel eens iemand ladderzat slin-

gerend door de Groenelaan, en ook heb ik soms bij 

het oploopje gestaan bij een huis waar de huisraad 

al scheldend de trap af werd gesmeten, spannend! 

Maar zelden of nooit heb ik mij onveilig gevoeld 

en heb ik vele, leuke herinneringen aan humoristi-

sche gebeurtenissen. Ook was er aandacht voor 

elkaar en werd er rekening gehouden met mensen 

met een dunne portemonnee.  

Bijvoorbeeld bij Bakkerij Kok in de Ploegstraat, 

waar je goedkoop brood kon kopen, weliswaar van 

de vorige dag, maar best nog lekker. Ook wanneer 

je je papieren zak telkens weer meebracht, leverde 

dat voordeel op. Het was een familiebedrijf, Krijn 

bakte, en Mien stond in de winkel, altijd gehuld in 

een wit jasschort en haar haar in een knotje. Zelf 

zal ze niet vaak van het lekkers gesnoept hebben, 

ze was, ik bedoel het niet onaardig, broodmager. 

Maar hoe druk het ook was, ze bleef altijd vriende-

lijk. 
 

In de Beijerlandsestraat was op een hoekje, de ijs-

winkel van Kramers. Vanille- of aardbeiensmaak, 

wafel of hoorntje, met of zonder slagroom; dat was 

het assortiment. Maar wat genoot je ervan! Later 

kwamen daar de ijslolly’s bij; een stokje met een  

DOOR U VOOR U  



 

gekleurd figuurtje erop, dat als je er een halve mi-

nuut aan zoog, veranderde in een bevroren stukje 

water. Ze kostten ook maar 5 cent.  

Op een keer stond ik in een volle winkel op mijn  

ijsje te wachten, toen er een buurman uit de straat 

voorbijkwam, met een wit pakketje bij zich. Nou 

was er onlangs achterin de Beijerlandsestraat een 

zaak geopend die warme snacks verkocht, maar 

ook ijs. Mevrouw Kramers riep hard vanachter de 

toonbank: “Zeg, ben je soms bij de concurrent ge-

weest?” “Tuurlijk niet, riep hij, het zijn Russische 

eieren!” Of ze die eens mocht bekijken, vroeg me-

vrouw Kramers, ze had zoiets nog nooit gezien. 

De spanning steeg – doet ie dat, of doet ie dat niet? 

De man betrad de winkel en opende het pakje, 

en… ja hoor, alle klanten konden meegenieten van 

de aanblik van twee Russische eieren.  

Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe ge-

moedelijk het er aan toeging en er zijn vast wel 

minder prettige dingen te noemen, en natuurlijk 

zijn er mensen die de boel ophitsen en een feest 

kunnen verstieren, die zijn er altijd geweest. 

Met Kerstmis kregen we van iemand een kaart met 

een mooie tekst van Huub van der Lubbe, die ein-

digt als volgt: Kijk om je heen, wij zijn er ook nog, 

wij zijn met de meesten, met mensen die snappen 

hoe je als vriend, door de verschillen heen, over de 

grenzen elkaar recht in de ogen kunt zien. 
 

Liesbeth Dingenouts  

 
 

 

 

 

 

IN MEMORIAM WIM VAN DER HOEVEN 
Maandag 6 januari is 

onverwacht Wim van 

der Hoeven overle-

den, op 65-jarige 

leeftijd.  

Zo’n zeven jaar gele-

den kwam Wim via 

de gemeente Schie-

dam bij de H. Hart-

kerk terecht om vrij-

willigerswerk te 

doen. Ook nadat hij 

niet meer verplicht 

was om als vrijwilliger ergens aan de slag te zijn, 

is hij blijven hangen en vond hij het prettig iets 

voor onze gemeenschap te kunnen betekenen. 
 

Wim begon met wat eenvoudige klussen, als het 

uitzoeken van gereedschap en het sorteren van 

spijkers, schroeven, etc. Een eenvoudig klusje, 

denk u misschien. Maar dan niet in de Gorzenkerk.  
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In alle hoeken en gaten, kelders, bovenverdiepin-

gen van de pastorie, lag materiaal, alles door el-

kaar. Heel secuur en met veel volharding wist 

Wim orde te scheppen. Van half werk of prutswerk 

hield hij niet. Hij verrichtte precisiewerk aan de 

stencilmachine, de sorteermachine, de nietmachi-

ne: vaak maakte hij thuis op een draaibank zelf de 

stukgegane – niet meer te bestellen - onderdelen. 
 

De ophanging van de grote geluidsspeakers was 

een waar meesterwerk. Hij ontwierp de grote dun-

ne standaard, met materiaal dat hij van de sloop 

kreeg, draaide een aantal onderdelen, construeerde 

verzwaringen. Het had direct in de winkel verkocht 

kunnen worden. 
 

Wim had zeer veel interesse in techniek: het grote 

torenuurwerk vond hij prachtig. Hij zorgde er ook 

voor dat het op tijd liep, na een instructie te hebben 

gevolgd van de torenklok-firma. 

Aanvankelijk moesten de uren voor de gemeente 

worden bijgehouden, maar Willem kreeg steeds 

meer schik in het werken in de kerk. Hij kreeg al 

snel een eigen sleutel. En hielp gevraagd en onge-

vraagd met allerlei karweitjes, waar hij zelf met 

materiaal aankwam. De rubberen afdichting van de 

grote deuren, de rommelmarkt, reparatie van de 

originele trapleuningen in de pastorie. Hij hield 

nauwkeurig het energieverbruik van de gebouwen 

bij, dacht mee over hoe het energieverbruik ver-

minderd kon worden en legde zelf de thermostaten 

aan van de pastorieverwarming. 
 

Soms belde Wim me of mailde hij: “Ik heb pas 

toch een paar mooie foto’s gemaakt: leuk voor op 

de website van de kerk.” Foto’s maken was een 

van de hobby’s van Wim. Op de website van de 

kerk prijkt nog steeds een foto die hij maakte van 

de Gorzen, met de kerk in het midden en een grote 

regenboog die net het puntje van het torenkruis 

raakte, gemaakt vanuit een van de flats aan de 

Maasboulevard, waar hij woonde. 
 

Wim heeft nog de boekjes geniet en gevouwen 

voor de kerstvieringen, samen met zijn vriend 

Hans. De laatste keer maakte hij een boekje voor 

iemand die op 2 januari vanuit de Gorzenkerk is 

begraven. Niemand had verwacht dat nog geen 

week later ook Wim het tijdelijke voor het eeuwige 

zou vervangen. 
 

Wim, bedankt voor je betrokkenheid en vakman-

schap. Rust zacht! 

 

Henry de Wolf 

Coördinator beheercommissie H. Hartkerk 



 

 

 

 

 

TERUGBLIK LIDUINAPANELEN 

Na een sfeervolle vie-

ring zijn op woens-

dagavond 15 januari 

nieuwe glas-in-

loodpanelen in de Li-

duinakapel ingeze-

gend door pastor Co-

ert Biesjot. Er werden 

oude en nieuwe Li-

duinaliederen ten ge-

hore gebracht en na 

afloop was er gele-

genheid tot napraten. 

De nieuwe panelen 

zijn gemaakt door 

Henk van Kooy en tonen het Heilig Hart en Maria 

met kind. Foto’s van deze avond kunt u bekijken 

op: www.heilighartkerk.nl.  

Met de plaatsing van deze panelen is fase-2 van de 

verfraaiing van de Liduinakapel afgerond. De ka-

pel is er een stuk intiemer mee geworden.  

In het houten H. Hartkerkje in de Liduinakapel 

kunt u nog steeds geld doneren voor de laatste fase 

van de glas-in-loodpanelen in de Liduinakapel. 
 

 

 

 

 

 

Maria-Lichtmis (2 februari) 
Het is de herdenking van de "Opdracht van de 

Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk joods 

jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2: 

22-35). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsof-

fer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Je-

zus volgens de Joodse wet (Leviticus 12) moest 

brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Ma-

riae. 

De vroegste verwijzing naar een viering werd op-

getekend door de pelgrimnon Egeria toen die in het 

Beloofde Land rondreisde in 381-384. Zij meldt 

dat 14 februari plechtig gevierd werd in Jeruzalem 

met een processie naar de Constantijnse Basiliek 

der Wederopstanding, met een homilie over Lukas 

2:22 en een eigen liturgie. Deze zogenaamde Itine-

rarium Peregrinatio (volgweg van de pelgrim) 

geeft echter geen naam aan het feest. 

De datum 14 februari toont aan dat in die tijd in 

Jeruzalem de geboorte van Jezus van Nazareth nog 

op 6 januari (epifanie) werd gevierd. De viering 

werd door de Heilige Stoel naar 2 februari ver- 

16 

TERUGBLIK 

BIJZONDERE VIERINGEN 



 

17 

plaatst, nadat het feest van de geboorte van Chris-

tus op 25 december was gezet. 

In Europa raakte het feest vermengd met dat van 

de christelijke heilige Brigida, wier naamdag op 1 

februari valt. Haar verering is terug te voeren op 

die van de voor-christelijke Ierse godin Brigid en 

de viering van het Keltische lichtfeest Imbolc. Dit 

festival markeerde het midden tussen de zonne-

wende en het lentepunt. 
 

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen 

gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de 

mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen ver-

wijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaar-

sen: (Zweeds: Kyndelsmässodagen, Frans: Chan-

deleur). De processie staat symbool voor de intre-

de van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het 

“Licht dat voor alle volkeren straalt”. 

Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis 

pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitge-

drukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo 

arm, of ze maakt haar pannetje warm. 
Bron: Wikipedia  

 

 

 
 

 
 

KOMST PASTORES  

EGGING EN KUNNEKKADAN 

Opvolgers in het pastoraal team van de vertrekken-

de pastor Coert Biesjot zullen de priesters Henri 

Egging en pater Avin Kunnekkadan zijn, beiden 

voor 50%. Pastor Egging is voor de andere helft 

van zijn tijd bisschoppelijk vicaris voor de regio 

Rotterdam. Pastor Kunnekkadan is in de 

H.Hartkerk beter bekend als father Avin. Reeds 

vele jaren gaat hij regelmatig voor in de Engelstali-

ge gemeenschap die om 11.00 uur kerkt in ons 

kerkgebouw en sinds 2013 is hij ook al enkele ke-

ren voorgegaan in onze (Nederlandstalige) zon-

dagsviering van 9.30 uur. 

EVEN VOORSTELLEN (1) 

Pastor Henri Egging              Pater Avin Kunnekkadan 



 

De pastores Henri Egging en Avin Kunnekkadan 

zullen op zaterdag 1 maart feestelijk worden ge-

presenteerd in de Liduinabasiliek. Aanvang van de 

eucharistieviering, waarin regiovicaris Ad van der 

Helm zal voorgaan, is 18.00 uur. Aansluitend kunt 

u met beiden kennismaken in zaal De Wilgenburg, 

achter de basiliek. 

Op de websites www.heilighartkerk.nl   

en www.goedeherderparochie.nl vindt u meer in-

formatie over deze wisselingen in het pastorale 

team, zoals de bekendmakingbrieven en korte le-

vensbeschrijvingen. 

 

 

 

 

 
 

PAROCHIEVERGADERING 

Op 7 januari is in de Lucaskerk te Vlaardingen de 

eerste openbare parochievergadering gehouden. 

Het parochiebestuur lichtte de structuur van de pa-

rochie toe, gaf inzicht in de activiteiten tot nog toe, 

besprak de financiële stand van zaken binnen de 

parochie, en zette een aantal toekomstplannen uit-

een.  

Verder was er aandacht voor de PCI, de charitasin-

stelling die verbonden is met de parochie en aan-

dacht schenkt aan de materiële noden van mensen 

in onze regio. De presentatie van het parochiebe-

stuur kunt u nalezen op de website: 

www.goedeherderparochie.nl. En voor degenen 

die niet beschikken over een internetverbinding: in 

het eerstvolgende nummer van het parochiemaga-

zine Kerk aan de Waterweg, dat begin maart ver-

schijnt, zal een verslag staan van de openbare ver-

gadering.  

 

 

 

 

 
 

VERHUUR PASTORIE/KELDER 

Jarenlang bestaat al de mogelijkheid de zalen van 

de pastorie af te huren voor een familiefeest, een 

vergadering, een bridgetoernooi, etc. Daarbij wor-

den aparte tarieven berekend voor vrijwilligers en 

parochianen. 

Verder bestaat nog steeds de mogelijkheid om de-

len van het souterrain te huren voor opslag of voor 

het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden. 

 

Heeft u interesse, neem dan contact op met  

Cokke Lansbergen (010-4264198) of met 

Henry de Wolf (010-4264417). 
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Hallo beste lezers,  
 

Ik zal me even voorstellen: 

Ik ben Roan de Vaal, ik 

help sinds een paar maan-

den met veel plezier mee in 

de Heilig Hart Kerk voor 

mijn maatschappelijke sta-

ge. Ik heb voor deze stage-

plek gekozen, omdat het 

me erg leuk leek om te hel-

pen met de activiteiten in 

de kerk. Ik ben 17 jaar oud 

en ik woon in Vlaardingen. 

Ik doe aan fitness bij het Sportcentrum Vlaardin-

gen en ik doe sinds aantal maanden aan Wing 

Chun. Wing Chun is een Kung Fu gevechtsstijl. Ik 

zit in de 5de klas van Spieringshoek en volg daar 

een VWO opleiding.  

Ik heb nu sinds twee jaar een motorboot van 6 me-

ter, mijn hobby’s zijn vooral varen en het onder-

houden van mijn boot. Mijn ouders hebben ook 

een motorboot van 11 meter. We gaan iedere zo-

mervakantie met de boten toeren door Nederland. 

Ik hoop dat ik nog bij een hoop activiteiten kan 

meehelpen! 

Roan de Vaal  

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagavond 28 februari wordt in de pastorie 

weer een film vertoond. Bij het ter perse gaan van 

dit nummer was nog niet bekend welke film dat 

gaat worden, maar het zal er vast weer een zijn die 

het bekijken waard is! De zaal is open om 20.15 

uur, de voorstelling begint om 20.30 uur.  

De toegang is gratis. (Een vrijwillige bijdrage 

wordt op prijs gesteld!) 

Noteer de datum alvast in uw agenda. 

EVEN VOORSTELLEN (2) 

FILMAVOND 



 

 
 
 

 

Geen ster op de toren 
Kerk en pastorie waren in de kersttijd weer prach-

tig versierd. En de voorgevel en toren zijn tegen-

woordig mooi uitgelicht door schijnwerpers.  

Helaas werd de toren niet gesierd met de grote 

kerstster. De gemonteerde lichtslang bleek defect 

en ook een bestelde nieuwe lichtslang deed het niet 

zoals verwacht. 

In allerijl werd 

bij de handelaar 

een vervangende 

lichtslang gere-

clameerd, maar 

die werd te laat 

geleverd om nog 

op de ster te wor-

den bevestigd.  

Volgende Kerstmis hopen we op meer geluk.  
 

Rommelmarkt 
De eerstvolgende rommelmarkt staat gepland op 

zaterdag 5 of 12 april 2014. In de volgende Gor-

zenklok zal de precieze datum zijn opgenomen.  

Zie ook de artikelen over de begroting 2014 en 

lees hoe belangrijk deze markt is voor onze kerk!  
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Afscheid van: 
 

Pastor Biesjot: in de Heilig Hartkerk, 

zondag 23 februari vanaf 15.15 uur 

Welkom aan: 
 

Pastor Henri Egging en pater Avin 

Kunnekkadan. In de Liduinabasiliek, 
zaterdag 1 maart vanaf 18.00 uur 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 

OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 
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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 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
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: NL04 INGB 0000 0213 85 t.n.v.  

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

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

pastoraal team: Charles Duynstee, Coert Biesjot,  
 Mirjam Heikens, Kees Koeleman, 

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.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): Astrid Prieckaerts   (06-38063402) 

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 volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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), 

Louis van Poppel (penningmeester), Jan Franken (lid), 

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  
Rekeningnummer: NL32 RABO 0395 6965 26 t.n.v. 

          Stichting Vrienden van de 
         Heilig Hartkerk te Schiedam 
-----------------------------------------------------------------------------------------

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


