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Charles Duynstee,  

moderator van het cluster Nieuwe Maas: 
'Gemeenschappen sterker door clustervorming' 
 

Charles Duynstee wordt 

de moderator van het 

cluster in wording; hij 

zal de stuurman zijn van 

het schip dat de katho-

lieke gemeenschappen 

van Maassluis, Vlaar-

dingen en Schiedam bij-

eenbrengt. Maar ver-

wacht geen functionaris 

die zijn kapiteinsstrepen 

telt, die gesteld is op 

zijn sturende mogelijkheden, zijn leidende kwali-

teiten, zijn voorgaande rol. Zelf zegt hij: "Pastores 

gaan voorbij, gemeenschappen blijven." Het gaat 

om de lokale gemeenschappen, die Christus levend 

in eigen kring en maatschappij present stellen. En 

naar verwachting samen sterker zullen staan als ze 

hun krachten bundelen in het cluster. 
 

Op 1 januari 2011 is het volgens planning zo ver. 
Dan zullen de zes parochies hun samenwerking 
formaliseren in een verband waarover nu nog druk 
gesproken wordt. Terwijl de 'oudgedienden', pater 
Jan Jetse Bol en pastoor mgr. Paul Vismans lang-
zaamaan afzwaaien, zal er de komende maanden 
hard gewerkt worden aan de vorming van een 
team, met Duynstee, met Coert Biesjot, Kees Koe-
leman en Lidwien Meijer. Per 1 januari aanstaan-
de zal pastoor Duynstee al aan de slag gaan als 
administrator van de parochies Heilig Hart, St. 
Jan-Visitatie, Andreas, Petrus en Paulus en Willi-
brordus. Wat valt er van hem te verwachten? Waar 
liggen zijn prioriteiten? En zijn hart? 
 
Uitstralen 
"De nadruk in mijn werk zal komen te liggen op 
de pastorale zorg", zegt Duynstee op een zonnige 
winterdag in zijn woning in Vlaardingen-Centrum. 
"De kerk moet wat mij betreft een plek zijn waar 
dingen gebeuren. Moet één van de participanten in 
de buurt zijn. Als we het evangelie zo belangrijk 
vinden, doen we er goed aan dat te delen met zo 
veel mogelijk mensen." Uitstralen wat ons als ka-
tholieke gemeenschappen beweegt, daar ligt een 
belangrijke taak. 
De komende jaren ook voor Duynstee. De 51-
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jarige geboren Maastrichtenaar, als kind onderdeel 
van 'de kerk van de vanzelfsprekendheid', kent de 
weg in de buurt, in de maatschappij. Voor hij aan 
zijn studie Theologie begon, was hij afgestudeerd 
econoom. "Ik was zelf het liefst geschiedenis gaan 
studeren, maar mijn vader vond dat een goeie stu-
die voor Triviant." Zoals dat toentertijd nog ging: 
de keus viel vervolgens op de wetenschap der eco-
nomie. "In 1978 kwam ik in dit moerasgebied te-
recht", zegt Duynstee schertsend, doelend op het 
Rijnmond-gebied. Rotterdam werd zijn studenten-
stad; hij mengde zich er actief in het studentenle-
ven en werd ook 'een bewust parochiaan'.  
Economie was hem te beperkt. "De economie van 
het heil", dat trok hem meer. "Of de geschiedenis 
van God en mens." In zijn achtjarige studie Theo-
logie kwamen zijn verschillende hartstochten en 
intellectuele verlangens samen, zo leerde hij.  
Gaandeweg vond Duynstee zo zijn weg in het le-
ven, met ups en downs. Toen hij besloot dat hij 
zich in dienst wilde stellen van de kerk, meldde hij 
zich bij de bisschop van Rotterdam, ging wonen op 
Vronesteijn en volgde colleges in Utrecht. Tenslot-
te werd hij op 1 juni 1996 tot priester gewijd. "Of 
ik geroepen werd? Ik ben meer van het proces, een 
ergens naar toe groeien." 
 

Beton 
Hij werkte drie jaar in Vlaardingen en vervolgens, 
sinds oktober 1999, tien jaar in Rotterdam-Oost / 
Capelle. Die standplaatsen hebben met zijn nieuwe 
thuis gemeen: "Beton, team, huisvesting. Het zijn 
parochies in stedelijk gebied. In Vlaardingen en 
Rotterdam werkte ik al in een team." De Interparo-
chiële Vereniging (IPV) Rotterdam-Oost, Capelle, 
Nieuwerkerk aan de IJssel, het verband van de pa-
rochies ter plekke, is een voorbeeld van samenwer-
king avant la lettre. En huisvesting... een eigen 
huis is voor Duynstee belangrijk. "Een plek om 
thuis te komen." 
Het komende jaar staat voor hem vooral in het te-
ken van kennismaken en teamvorming. Hoe kom 
je tot een sterke samenwerking? Duynstee denkt 
daarbij graag terug aan hoe het ging in de IPV. 
"Één keer per maand ontmoetten we elkaar als pas-
tors voor beleid, één keer voor bezinning."  
 

Leren 
In het cluster Nieuwe Maas zullen de pastores wat 
Duynstee betreft vooral inzetten op zogenaamd 
taakpastoraat. Ieder dus een zwaartepunt in hun 
werk kiezen, en dat dan eerder een activiteit of 
functie dan een geografisch werkgebied. In feite 
geldt hetzelfde voor de parochies, die in de samen-
werking ieder hun accenten kunnen inbrengen. 
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"Bijvoorbeeld missie en ontwikkeling, of ouderen-
contact, of toerusting. De een is goed in het organi-
seren van materialen voor de Vastenactie, de ander 
houdt een themabijeenkomst voor ouderenwerkers, 
een derde verspreidt jaarlijks honderden kerstpak-
ketten. Ieder van de zes parochies heeft zijn sterke 
punten en voor mij staat vast dat ieder van de an-
der kan leren." De moderator stelt het nog iets 
scherper: "Als de parochies en werkgroepen niet 
samenwerken, dan hoeft het pastorale team ook 
niet samen te werken. Wat heeft dat dan voor zin?"  
Welk van de taakvelden voor Duynstee het zwaarst 
weegt? "Dienen, leren, vieren, het is een cirkel. Bij 
welk punt begin je?" 
 

Eigenheid 
De overtuiging dat de parochies van Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis samen sterker staan, zit 
er bij Duynstee diep in. "Iemand van buiten uitno-
digen om de vrijwilligers toe te rusten die de Eer-
ste Communievoorbereiding doen, of het organise-
ren van een avond voor de ouders van de commu-
nicanten op bijvoorbeeld twee plekken in het clus-
ter", de voorbeelden zijn legio. "Daar geloof ik 
heilig in." Niet uit een blind geloof, maar pragma-
tisch. "Taakpastoraat heeft als doel dat elke paro-
chie er sterker van wordt." Waar dat niet het geval 
is: niet doen. Zo zal de voorbereiding van de kin-
deren zelf op hun communie, het best in de paro-
chies blijven plaatsvinden. 
Want de andere kant van de medaille is volgens de 
toekomstig moderator dat 'iedere gemeenschap 
sterk is geworteld in een territoriale omgeving'. 
"Het is echt jezelf kapotmaken om zonder meer 
kerkgebouwen te sluiten."  
Het is essentieel, aldus Duynstee, dat de gemeen-
schappen hun eigenheid behouden. "Het cluster 
moet iets worden van de mensen. Die moeten zelf 
tot de ontdekking komen dat het werkt en de moei-
te waard is. De pastor moet een klimaat scheppen 
dat positief is, dan kunnen dingen groeien. Een 
plantje help je niet te groeien door er aan te ruk-
ken. Een pastor die in zijn eentje beslist, zo werkt 
het niet." 
Groei en nieuw elan is belangrijk. Als we niet uit-
kijken, zegt Duynstee, dan zijn we als katholieke 
parochies bezig met 'een terugtrekkende bewe-
ging', zijn we als parochianen 'aan het overleven'.  
 

Bondgenoten 
"Het cluster gaat als het goed is opleveren, in 
plaats van kosten. De afzonderlijke gemeenschap-
pen zullen er sterker uitkomen, ten bate van de 
plaatselijke omgeving." 
Voorwaarde is dat we ons openstellen naar elkaar 



 

4 

en de buitenwereld. "Ik ben nog trots op mijn af-
scheidsviering in Capelle, je weet wel, het sterk 
protestantse Capelle. In de viering waren vijftien 
tot twintig dominees aanwezig. Net als zes, zeven 
moslims. Dat kan je alleen bereiken door hen als 
bondgenoten te benaderen. Samen te werken vol-
gens een groeimodel, in plaats van te zeggen: 'zo 
is het!'. Hier in het Waterweg-gebied hebben paro-
chies al samen Impulsweken georganiseerd. Zo 
moet het." 
Duynstee vond een stek in Vlaardingen, middenin 
zijn 'bedieningsgebied'. "Het komende halfjaar zal 
ik door de week meer energie in Maassluis steken 
dan in de andere parochies. Zij zitten al langere 
tijd zonder pastoor. Ik zal daar twee keer per 
maand voorgaan in de viering. Maar veel tijd zal 
ook gaan zitten in de teamvorming en het beleid 
maken voor alle parochies." 
Op 17 januari zal Duynstee geïnstalleerd worden 
als moderator van het cluster. Dit gebeurt in Maas-
sluis, in de opvallende kerk, tent van God. Op 24 
januari gaat hij voor het eerst voor in onze kerk. 
De ideale gelegenheid om in persoon met hem 
kennis te maken. 
 

 
 
 

 

 

Dezer dagen is voor de Heilig Hartparochie een 
echte periode van kennismaken en afscheid. Be-
halve pastoor Duynstee ontvangen we binnenkort 
nog een nieuwe pastoor: Coert Biesjot. Hij gaat op 
7 februari voor het eerst voor in de zondagsvie-
ring.  
Waar mensen komen, gaan er meestal ook. Zoals 
in de vorige Gorzenklok al uitgebreid beschreven, 
stopt pater Koos de Rooij per 1 januari als admini-
strator van onze parochie.  
Op Eerste Kerstdag, 25 december, neemt hij af-
scheid. Na de viering waarin hij voorgaat, is er 
voor ieder de gelegenheid hem uit te zwaaien. 
Komt allen! 
 

 
 
 
 
 
Er is maar één ding  

dat je zonder inspanning kunt bereiken.  
Dat is mislukking! 

 

       uit: Gerarduskalender 

WELKOM EN AFSCHEID 

SPREUK VAN DE MAAND 
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MISINTENTIES 
 
 
 
 
 

24 en 25 december (Nachtmis en Dagmis) 

Uit dankbaarheid familie Bel, ouders Bel – Haesakkers 
en familie, Antonius Maria Beukers, Johanna Maria 
Jacoba de Booij – van Zeijl, ouders Broeren, familie 
Bosman, familie Van der Burg, Josephina Petronella 
Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes 
Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Christiaan 
Gosens, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, pas-
toor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Nel-
lie Kouwenhoven, ouders De Leede en broers, ou-
ders Van der Hoeven en broers, Elisabeth Helena 
van Noordt, Aad Osterholt, Piet van Potten, Cornelis 
Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien Schellekens, 
Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Henderina 
Maria Wilhelmina Vermeulen – Schoenmakers, 
overledenen familie Vincent en Schueler, Luud en 
Lenie van 't Zelfde 
 

Zondag 27 december 
Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Ni-
colaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van 
Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gun-
neweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Go-
defridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – 
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't 
Zelfde 
 

Zondag 3 januari 

ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, 
Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 
Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, Gerarda 
Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – 
Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena 
van Noordt,  Adrianus Henricus Osterholt, ouders 
Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – 
Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – 
Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, 
Luud en Lenie van 't Zelfde  
  

Zondag 10 januari 

ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 
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Hulspas, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth 
Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, 
Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben 
Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en 
Lenie van ’t Zelfde 
  

Zondag 17 januari 

ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 
Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas 
– Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van  
't Zelfde 
 

Zondag 24 januari 

ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 
Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas 
– Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van  
't Zelfde 
 

Zondag 31 januari 

ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 
Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas 
– Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van  
't Zelfde 
 

 

 

 

       

Altijd is het jammer als u naar de kerk wilt komen, 
maar daartoe niet in staat bent omdat u de kerk niet 
lopend of fietsend kunt bereiken en zelf niet over 
een auto – of chauffeur – beschikt. Maar met 
Kerstmis is dat misschien nog wel vervelender dan 
anders.  
Daarom: wilt u graag naar de kerk komen, maar 
ziet u daar op eigen gelegenheid geen kans toe, 
neem contact op. Als Heilig Hartgemeenschap zul-
len we er voor zorgen dat ieder die naar de kerk 
wil komen, dat ook kan. Een telefoontje volstaat: 
06-48405775. We zijn u dankbaar als u ons enige 
dagen voor uw gewenste kerkgang op de hoogte 
brengt. 
 

Ted Konings 

KERKTAXI 
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Waarom is Jezus niet met Oud en Nieuw 

geboren? 
Als onze jaartelling gebaseerd is op de geboorte 

van Jezus, waarom vallen kerst en nieuwjaars-

dag dan niet samen op 1 januari, vraagt Hein 

Greven uit Leiden zich af in de rubriek 'Next 

Question' van het NRC. 
 

Onze jaartelling is inderdaad gebaseerd op de ge-
boortedag van Jezus, maar onze kalender niet. 
Daarom vallen kerst en nieuwjaarsdag niet op de-
zelfde dag. 
Daar komt bij dat het precieze jaar en de exacte 
datum van de geboorte van Jezus helemaal niet 
bekend zijn. "We weten alleen dat Christus onge-
veer tweeduizend jaar geleden is geboren", legt 
pastoor Jan Schafraad van de Koepelkerk in Maas-
tricht uit. Voor de geboortedag is voor 25 de-
cember gekozen. In de oudheid kwam de datum 
mooi overeen met de viering van het heidense feest 
van de zonnewende, vertelt Schafraad. "Na 25 de-
cember worden de dagen langer en keert her licht 
terug. Omdat Christus werd gezien als het Licht 
van de wereld, besloot men om tijdens de zonne-
wende voortaan de geboorte van Christus te vieren." 
"Dit werd waarschijnlijk besloten door de Romei-
nen, aan het eind van de vierde eeuw", legt Heleen 
Murre - Van den Berg uit. Zij is hoogleraar ge-
schiedenis van het christendom aan de universiteit 
van Leiden. "Rond die periode werd het christen-
dom de enige toegestane godsdienst in het Ro-
meinse rijk." In historische bronnen is de eerste 
kerstviering dan ook pas beschreven in 354 na 
Chris-tus. Het blijkt ook dat de Romeinen al 
nieuwjaar vierden voordat Jezus geboren werd. 
Dat wij nu in 2009 leven, is in de 6de eeuw bepaald 
door de monnik Dionysius Exiguus die terug heeft 
geteld tot de geboorte van Jezus. 
"Volgens de informatie die wij nu hebben heeft hij 
zich echter vergist", vertelt Murre - Van den Berg. 
"Jezus zou vier jaar eerder zijn geboren." Ei-
genlijk leven we nu dus in 2013 na Christus. 
Onze kalender (dus de dagen, weken en maanden) 
stamt af van de Romeinse alleenheerser Julius 
Ceasar (de Juliaanse kalender), maar deze bleek 
niet nauwkeurig genoeg. 
In de 16de eeuw kwam Paus Gregorius XIII met 
een betere telling. Deze Gregoriaanse kalender ge-
bruiken we tot op de dag van vandaag nog steeds. 

 

Marjolein Kooyman 

NRC-Next 

DOOR U VOOR U  
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Einde van de Advent 
Einde van de actie Solidaridad 

------------------------------------------------------------- 
Begin van de Kersttijd 

 

Donderdag op vrijdag 24/25 de-

cember 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

Kerstmis, geboorte van de Heer 

Hoogfeest 

Om 18.30 uur Gezinskerstviering 
(Woord- en Communiedienst) m.m.v. het Gelegen-
heidskoor. Dirigent: Jolanda Konings. Orgel/piano: 
Henry de Wolf. Voorganger: Lidwien Meijer. 
N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes 
meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel, 
fluitje, tamboerijn, deksels enz. 
Om 20.00 uur Nachtmis van Kerstmis (i.s.m. de En-
gelstalige gemeenschap) m.m.v. het H.Hartkoor o.l.v. 
Henry de Wolf. Voorganger: pastoor J. de Lange 
Jesaja 9,1-6 / Lucas 2,1-14 
 

Vrijdag 25 december 
Eerste Kerstdag 
Om 09.45 uur Dagmis van 
Kerstmis met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger:  
pater J.F. de Rooij S.C.J. 
Jesaja 52,7-10 / Johannes 1,1-18 

In de pastorie staat na de Mis een kopje koffie of 
thee voor u klaar! En kunt u pater De Rooij ter ge-
legenheid van zijn afscheid de hand drukken. 
 

Zaterdag 26 december 
Tweede Kerstdag 

H. Stephanus, eerste martelaar 

GEEN VIERING 
 

 

 

Zondag 27 december 

H.Familie, Jezus, Maria en Jozef  

HH. Onnozele Kinderen, martelaren 

AGENDA 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 
erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat be-
staat. In het Woord was leven en het leven was het licht 
voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.   
Johannes 1,1-5 

Kijk voor het overzicht van de  
vieringen rond Kerstmis op blz. 11 
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Om 09.45 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: mevr. Corry Smits 
1 Samuël 1,20-22.24-28  
Lucas 2,41-52 

Evenals op alle andere zondagen staat er na de Mis 
een kopje koffie of thee voor u klaar in de pastorie! 
 

Donderdag 31 december 2009 
H. Silvester I, paus / Oudejaarsdag 
 

Vrijdag 1 januari 2010   

H. Maria, moeder van God    Hoogfeest   

Eerste Vrijdag  

Gebedsdag voor de Vrede in de wereld 
 

Zondag 3 januari 

Openbaring des Heren 

(Driekoningen)         Hoogfeest 

Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang van de Cantorij 
o.l.v. Nel de Heer. 
Voorg.: pater A. Heeren S.D.B. 

Jesaja 60,1-6 / Matteüs 2,1-12 

Op deze eerste zondag van het jaar biedt het kopje 
koffie of thee in de pastorie, de gelegenheid om 
elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over 
te brengen. 
 

Woensdag 6 januari 

Vergadering pastoraatsgroep, pastorie 20.00 uur.  

 
Zondag 10 januari 

Doop van de Heer 

Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang 
van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: Lidwien Meijer 
Er worden Amnesty International-brieven uitge-
reikt. Na de viering is er koffie/thee in de pastorie. 
 

Einde van de Kersttijd 

------------------------------------------------------------- 
 

Donderdag 14 januari  Z. Petrus (Peerke) Donders 

Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moe-
der zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je 
vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ 
Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? 
Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 
Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.  Lucas 2,48-50 

En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, 
totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreug-
de. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Ma-
ria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewij-
zen.  Matteüs 2,9-11  
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Zondag 17 januari 

Tweede zondag door het jaar 

H. Antonius, abt 

Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met orgelspel en samenzang. 

Voorg.: pastoor A.A. van Well 
Jesaja 62,1-5 / Johannes 2,1-11 

Na de viering is er koffie/thee in de pastorie. 
 

Woensdag 20 januari  HH. Fabianus en Sebastianus 
 

Donderdag 21 januari  H. Agnes 
 

Vrijdag 22 januari  H. Vincentius 
 

Zaterdag 23 januari  H. Henricus Suso 
 

Zondag 24 januari 

Derde zondag door het jaar 
H. Franciscus van Sales,  

patroon van de Salesianen 

Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: pastoor C. Duynstee 

Nehemia 8,2-10 / Lucas 1,1-4; 4,14-21 
Na de viering is er koffie/thee in de pastorie. 
 

Donderdag 28 januari   

H. Thomas van Aquino 
 

Zondag 31 januari   

Vierde zondag door het jaar 

H. Johannes (Don) Bosco 

Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang of luistermuziek. 
Voorganger: 
pater J. Miltenburg M.AFR 
Jeremia 1,4-5.17-19 / Lucas 4,21-30 

Na de viering is er koffie/thee in de pastorie. 

Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes ste-
nen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze 
vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en 
breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 
Johannes 2,6-8 

Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van 
de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de 
plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op 
mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevange-
nen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel 
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,  
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Lucas 4,17-19 

Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken 
ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad 
uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd 
was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden 
tussen hen door en vertrok.  Lucas 4,28-30 
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Nieuwe kopieermachine 
De parochie is een prachtige kopieermachine rij-
ker. Het apparaat komt van een in Rotterdam ge-
vestigd, internationaal bedrijf dat in olie handelt. 
Het was daar 'over'. Een bij het bedrijf werkende 
parochiaan wist wel een goede bestemming! 
Voor de kenners: de kopieermachine – een Océ-
OP33 - beschikt over een computeraansluiting en 
kan behalve gewone kopieën ook posters (A3-
formaat) printen. Zelfs het nieten van het drukwerk 
schijnt tot de mogelijkheden te behoren. De paro-
chie kreeg er inktrollen en andere spulletjes bij.  
Momenteel staat de kopieermachine tijdelijk in de 
torenkamer. Zodra de kerstdrukte voorbij is, volgt 
een verhuizing naar de redactieruimten. Geen ge-
ringe klus. Het apparaat is niet ontworpen voor 
gebouwen die niet over een lift beschikken… De 
twee potige vrijwilligers die de machine met een 
busje ophaalden, hadden al moeite met het tillen in 
en uit het busje. 
Via fabrikant Océ heeft de parochie inmiddels een 
gebruikershandleiding ontvangen. 
Vanaf deze plaats willen wij het schenkende be-
drijf, de attente parochiaan en de twee sjouwers 
hartelijk bedanken.  

de redactie 

 

 
Donderdag 24 december 18.30 uur 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 

voorganger: pastor Lidwien Meijer  
m.m.v. het kinderkoor en het gelegenheidskoor 

o.l.v. Jolanda Konings. 
Piano/orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 18.00 uur 
kerstliederen vanaf: 18.15 uur 

 
Donderdag 24 december 20.00 uur 

NACHTMIS  
(i.s.m. de Engelstalige gemeenschap) 
voorganger: pastoor J. de Lange 

m.m.v. het H. Hartkoor 
o.l.v. Henry de Wolf 
kerk open: 19.30 uur 

kerstliederen vooraf: 19.45 uur 
 

Eerste Kerstdag 25 december 09.45 uur 
 

EUCHARISTIEVIERING 
voorganger: pater J.F. de Rooij S.C.J. 

m.m.v. het H. Hartkoor 
 

Tweede Kerstdag 26 december 

GEEN VIERING 
 

 

DANKWOORD 
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STERKE VROUWEN! HOE BEDOELT U? 

Onlangs is het themajaar 'Sterke Vrouwen', waarin 
Aleida en Liduina centraal stonden, afgesloten.   
De term 'Sterke Vrouwen' roept altijd iets onge-
makkelijks bij mij op. Ik weet niet precies wat het 
is, misschien moet ik er wel aan wennen, na jaren-
lang tot het 'zwakke geslacht' te hebben behoord, 
wat overigens ook soms zo zijn voordelen had. Na-
tuurlijk is er sinds de vrouwenemancipatie heel 
wat goeds gebeurd, al schoten destijds de Dolle 
Mina's wel eens door in hun strijd.  
Bij de gedachte aan sterke mannen denkt men 
meestal vanzelfsprekend aan fysieke eigenschap-
pen, zoals bij gewichtheffers, boksers of karatebe-
oefenaars. Niemand die aan zoiets denkt bij de uit-
drukking 'Sterke Vrouwen'. 
Dit hedendaagse Sterke Vrouwenfenomeen lijkt erg 
gerelateerd aan succes, veel geld verdienen, hoge 
functies hebben en een flitsende zakenvrouw zijn. 
Nu is het begrip 'sterk' soms moeilijk te duiden, 
want ben je sterk als je in een heel moeilijke perio-
de in je huwelijk de knoop doorhakt en gaat schei-
den, of ben je het juist als je het, hoe moeilijk ook, 
nog een kans wilt geven? Ben je sterk als je kei-
hard de waarheid durft te zeggen, ook al is die op 
het moment niet relevant? Ben je sterk als je altijd 
je wil aan anderen oplegt, omdat je vindt dat jij het 
meestal het beste weet? 
In de wereldliteratuur is veel geschreven over tra-
gische heldinnen, mooie, goede vrouwen, die toch 
het foute doen. Voorbeelden zijn Anna Karenina, 
van L. Tolstoi. Een vrouw verlaat haar gezin en 
gaat in vrije liefde met haar minnaar leven, maar 
blijkt niet opgewassen tegen de spanningen. Zij 
pleegt zelfmoord door zich voor de trein te wer-
pen. 
Louis Couperus schreef de roman Eline Veere. De 
levensgeschiedenis van een begaafde, maar melan-
cholieke vrouw uit de Haagse aristocratie van rond 
de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw. Uitein-
delijk bezwijkt zij aan nervositeit en door teveel 
slaapmiddelen te nemen. Nog een voorbeeld is 
Madame Bovary van G. Flaubert. Een naar on-
grijpbaar geluk hunkerende vrouw stort zich, te-
leurgesteld door de nuchterheid en middelmatig-
heid van haar man, een dorpsdokter, in roekeloze 
liefdesverhoudingen, hetgeen tot haar ondergang 
leidt. Mooie boeken, die wel wat concentratie ver-
gen, maar zeer de moeite waard zijn.  
 

Liesbeth Dingenouts 

BOEKEN 
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Volgende etappe clustervorming 
Vanwege het algemene tekort aan priesters, de te-
ruglopende kerkgang en het afnemend aantal vrij-
willigers heeft de bisschop van Rotterdam enkele 
jaren terug besloten de toen nog plm. 160 parochies 
samen te voegen in plm. 25 clusters. Voor onze pa-
rochie betekent dat nauwe samenwerking met de vijf 
andere parochies in Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. 
 

Afgelopen jaar zijn er onder leiding van een mede-
werker van het bisdom voorbereidende gesprekken 
geweest tussen de parochies van de drie steden.  

Het jaar 2010 is een overgangsjaar. De parochies 
van Schiedam-centrum en Schiedam-noord beschik-
ken dan nog over een eigen priester. Het toekomsti-
ge pastorale team is al wel gevormd, maar nog niet 
in alle parochies actief. En de geformeerde begelei-
dingsgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van 
alle kerkbesturen uit het cluster, zet de samenwer-
king tussen de parochies op poten. 
 

Het pastorale team dat in het cluster werkzaam zal 
zijn, is al bekend. Charles Duynstee wordt de mode-
rator (= hoofdpastoor) van het cluster. Hij zal op 
zondag 24 januari voorgaan in de eucharistieviering 
in onze kerk. De tweede priester is onze oud-
kapelaan Coert Biesjot. Tot eind december 2009 is 
hij nog pastoor van de parochie Christus Dienaar in 
de Hoeksche Waard. De twee pastoraal werkenden 
in het team zijn 'onze' pastor Lidwien Meijer en 
Kees Koeleman, die al geruime tijd in de parochie te 
Vlaardingen werkzaam is. 
 

Vlak voor het drukken van deze Gorzenklok is ook 
de samenwerkingsvorm bekend geworden. Na ge-
sprekken en brieven tussen diverse parochies en het 
bisdom, heeft de bisschop in de week voor Kerstmis 
een besluit genomen. Dit houdt in dat alle zes paro-
chies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis van-
af januari 2010 zullen werken aan een federatie van 
de parochies. Vanaf 2011 zullen de parochies wer-
ken aan een fusie die op 1 juli 2012 een feit moet 
zijn. Tot halverwege 2012 zullen de zes parochies 
dus eigen kerkbesturen met bevoegdheden houden, 
met vanaf 2011 een overkoepelend bestuur, dat di-
verse gemeenschappelijke taken gaat uitvoeren. An-
derhalf jaar later zal één centraal kerkbestuur alle 
bestuurlijke taken vervullen van de zes katholieke 
gemeenschappen. 
 

Henry de Wolf 
Secr. kerkbestuur 

CLUSTER NIEUWE MAAS 
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Vormsel 

Komend jaar zullen ongeveer tien jongeren worden 
gevormd. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtge-
ving, waarin werd gemeld dat pas in 2011 opnieuw  
gelegenheid tot vormen zou zijn. Het Vormsel zal 
worden toegediend eind mei of begin juni. Dit is af-
hankelijk van de planning van de 'vormheer', de pries-
ter die het vormsel zal toedienen. In februari zal naar 
verwachting een avond worden gehouden voor de 
ouders van de tieners, daarna begint de voorbereiding 
op het vormsel. Meer informatie volgt binnenkort. 
 

Vernielingen rond H. Hartkerk 

De laatste weken zijn er diverse vernielingen ge-
pleegd aan onze pas met zorg gerestaureerde kerk. 
Onverlaten hebben een vuurwerkbom afgestoken 
in het voorportaal, een correspondentie gekalkt bij 
de zij-ingang en een gat gemaakt in een ijzeren 
afdichtingsplaat. Het kerkbestuur heeft van de ver-
nielingen aangifte gedaan bij de politie. Omwo-
nenden of getuigen wordt gevraagd om direct de 
politie te bellen bij tekenen van onraad. 
 

Extra zitplaatsen voor kerstvieringen 

In de open ruimte achter in de kerk zijn tijdelijk ex-
tra stoelen geplaatst ten behoeve van de kerstvierin-
gen. De stoelen zijn eerder dit jaar geschonken door 
het centrum 'De 4-5 Molens'. Voor de veiligheid 
zijn de stoelen aan elkaar bevestigd. De zitcapaciteit 
werd hiermee uitgebreid met 72 zitplaatsen, van 
568 naar 640. Dit is exclusief de 40 tot maximaal 
60 zitplaatsen voor de leden van (school)koren. 
Geen overbodige luxe, want zowel bij de schoolvie-
ringen van de St. Willibrordusschool als de St. Jozef-
school waren er nog mensen die met een staanplaats 
genoegen moesten nemen. De drie (ook de St. Ber-
nardusschool vierde Kerstmis in onze kerk) school-
vieringen brachten tezamen plm. 1800 kinderen, 
leerkrachten en ouders onder ons kerkdak bijeen. 
 

Vroege Nachtmis 

Op deze plaats brengen we extra het vroege tijdstip 
van de Nachtmis (20.00 uur) onder de aandacht. 
Kerstmis is bij uitstek een hele drukke tijd voor 
werkers in de kerk. Pastoor Joost de Lange gaat 
graag voor in onze Nachtmis, maar bleek alleen 
beschikbaar op een vroeg tijdstip.  
De Nachtmis is weer tweetalig, waarbij dit jaar de 
nadruk ligt op de Nederlandse taal. In het boekje 
van de viering is een vertaling in het Engels opge-
nomen. 

NIEUWS 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

De kerstvoorbereidingen zijn in volle gang.  
 

U heeft misschien al de prachtige kerstversiering 
in de kerk gezien. Op 13 december heeft een ploeg 
harde werkers er weer een mooi geheel van ge-
maakt. Deze keer waren ook twee jongeren die hun 
maatschappelijke stage bij onze kerk lopen, actief 
met o.a. het zetten van de grote bomen, aanbren-
gen van de kerstwens achterin de kerk en niet te 
vergeten het ophijsen van de grote ster die aan de 
toren van de kerk prijkt. 
 

De kerk zat in de week voor de kerstvakantie drie 
keer 'tot de nok' toe vol bij de kerstvieringen van 
de basisscholen. Drie keer prachtige vieringen.  
 

De kerstlichtjestocht was als vorige jaren een bij-
zonder spektakel voor de kinderen. Een lange op-
tocht toog door de uitbundig versierde straten van 
de Gorzen. Het was een mooi gezicht. De kinderen 
hadden ruimhartig gehoor gegeven aan de oproep 
om een klein stukje speelgoed mee te nemen, dat 
de organisatie via actie Schoenendoos naar kinde-
ren in noodgebieden stuurt. De tocht eindigde na-
tuurlijk bij het stalletje in de kerk. Na afloop werd 
er gezamenlijk genoten van de warme chocolade-
melk en het lekkers.  
 

Ook de Lessons and Carol-viering in de NPB kerk 
waarin de zang werd verzorgd door ons Gelegen-
heidskoor, was zeer bijzonder. Negen lezingen, 
afgewisseld met negen kersliederen. Het was een 
prachtige opmaat voor het kerstfeest.  
 

Op kerstavond zijn er natuurlijk de gezinsviering 
en nachtmis. Op eerste kerstdag de ochtendviering 
(zie voor uitgebreidere informatie deze Gorzen-
klok, pagina: 11). De koren – het Heilig Hartkoor, 
Gelegenheidskoor en voor deze gezinsviering ook 
het Kinderkoor- hebben, zoals u begrijpt, hard ge-
repeteerd de afgelopen periode. Het beloven prach-
tige vieringen te worden.  
 

Op derde kerstdag, als de eerste 'gewone' zondags-
viering weer achter de rug is, kunnen we 's avonds 
bijpraten bij het Kliekjesbuffet. Voor die gelegen-
heid brengen alle deelnemers hun restanten van de 
kerstdagen mee om die vervolgens gezamenlijk op 
te smikkelen en op te slobberen (want we denken 
ook aan restjes drank). Wie zin heeft om daaraan 
mee te doen is vanaf 16.00 uur welkom in de pas-

H. HARTKERK FOR EVER! 
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torie. Graag aanmelden vóór 23 december bij Ma-
rian Bergwerf, tel. 4737879. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 – 51 70 48 63  

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

 
 
 
 
 

 

"Hé, vriend, Kerstmis is vrede, ja! "Hé, vriend, Kerstmis is vrede, ja! "Hé, vriend, Kerstmis is vrede, ja! "Hé, vriend, Kerstmis is vrede, ja! 
Onthoud dat nou, anders slaan we je Onthoud dat nou, anders slaan we je Onthoud dat nou, anders slaan we je Onthoud dat nou, anders slaan we je 

hélemaal in elkaar!"hélemaal in elkaar!"hélemaal in elkaar!"hélemaal in elkaar!"    

HUMOR IN DE KERK 


