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Vakantietijd: 'Luistertijd' 
Wanneer ik mezelf ga voorbereiden op de vakan-
tie, zoek ik naar tempowisselingen. Daarom laat ik 
de laatste jaren meestal mijn auto thuis. Ik vertrek 
dan per fiets vanuit huis. Vaak gaan de eerste etap-
pes naar mijn geboortegrond, Maastricht.  
In die voorbereidingstijd heb ik goed naar mezelf 
moeten luisteren naar wat ik echt nodig heb voor 
onderweg, want elk onnodig kledingstuk of boek 
zullen extra zweetdruppels kosten: "Je benen lie-
gen nooit!". 
Tijdens de eerste kilometers van mijn tocht, zit 
mijn hoofd nog vol zorgen: "Heb ik wel aan dit of 
dat gedacht of dat heb ik toch wel verkeerd gezegd 
door de telefoon." 
Als ik bij Papendrecht de Merwede oversteek naar 
Dordrecht, is mijn hoofd iets minder zwaar gewor-
den. Ik geniet van het schitterende eiland van Dor-
drecht. "Hoe dichter bij Dordt, hoe groener het 
wordt", schijnt toch te kloppen. Ik geniet steeds 
meer. 
Te midden van al ons drukke denken, spreken en 
doen loopt er onder de grond de behoefte om te 
luisteren, als de wortel van een waterplant. 
De mens is blijven voelen dat het presteren alléén 
niet zaligmakend is. Met ons 'doen' alleen redden 
wij het niet. Er is behoefte om ons 'te laten doen'. 
En dat gevoel krijgt steeds meer vat op mij, als ik 
over de Moerdijk heen fiets. Luistert de hele schep-
ping niet? 
Planten en dieren luisteren (bidden) tot hun schep-
per, alleen al door te zijn wat ze zijn. Ze zijn moei-
teloos gehoorzaam om te zijn en te blijven zoals zij 
uit Gods hand zijn voortgekomen: ze kiemen, bloei-
en en sterven zoals hun Schepper het heeft be-
paald. Ze komen van God en hebben geen enkele 
andere behoefte dan naar Hem terug te gaan. 
De dichter Guido Gezelle verwoordt dit gevoel in 
zijn gedicht "Als de ziele luistert" op een indruk-
wekkende wijze: 
 

Als de ziele luistert, 
spreekt het al een taal dat leeft, 
't lijzigste gefluister  
ook een taal en teeken heeft: 
blâren van de boomen  
kouten met malkaar gezwind, 
baren in de stroomen  
klappen luide en welgezind 
Wind en wee en wolken  
wegelen van Gods heiligen voet, 
talen en vertolken  
’t diep gedoken woord zo zoet… 
als de ziele luistert! 

MET BRANDEND HART 
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Wat woordeloos gebeurt in de schepping van din-

gen en dieren, wordt een hoorbaar woord op de 

lippen van de mens. 

De mens is de spreker: hij antwoordt bewust en 

vrij wat de natuur vanzelf doet. Het bidden van de 

mens is veel meer dan de "geprogrammeerde" ant-

woorden van de schepping. 

Deze luistergehoorzaamheid gaat niet vanzelf, ze 

vraagt een vrijwillig "ja". 

Als wij onszelf luistertijd gunnen, dan kunnen in 

ons woorden opkomen, die ons de kracht kunnen 

geven om mee te werken aan Gods schepping. 

Zoals eens de woorden van Psalm 8 (de mens te 

midden van Gods schepping) in de ziel van de mens 

is geboren: "Heer, onze God, hoe vol macht is uw 

Naam, wijd en zijd op de aarde." 
 

pastor Charles Duynstee 
 

 

 

 

 
 

Stuur een kaartje 

Als u dit leest, lig ik als het goed is, nog te bakken 

onder de Italiaanse zon. Ik kijk er zo enorm naar 

uit, niet normaal meer. Lekker bijtrekken, uitrus-

ten, bruinbakken en ontroerd worden, door mooie 

kunst, eeuwenoude architectuur, of door gezel-

schap. Heerlijk! 

Veel mensen zullen zo heel veel plezier beleven 

aan hun vakantie. Maar er zijn ook mensen voor 

wie vakantie er niet meer inzit: de spieren en het 

gestel die niet meer zo willen, de portemonnee die 

het niet toelaat, gezelschap dat ontbreekt.  

Ik besef dat het maar een schamel gebaar is, maar 

toch: zou het niet leuk zijn om in de pastorie een 

wand te vullen met groeten van over de hele we-

reld, van mensen die zijn uitgevlogen deze zomer, 

aan de mensen die achterblijven. Zo blijven we 

toch verbonden, en we hebben er vast wederzijds 

plezier van. De reizigers kunnen iets over hun en-

thousiasme schrijven en laten zien, en de thuisblij-

vers kunnen meeleven. 

Doet u mee? Dan is het zoeken nog naar een tim-

merman voor een mooi bord, Margo die de koffie 

zet en u allen die een leuke groet stuurt naar de 

pastorie, Lekstraat 55, 3114 SC.  

Om het ook nog een beetje spannend te maken, 

verloten we onder de mensen die een kaartje sturen 

en de mensen die hun boodschappen lezen, een 

kleine attentie. 

Ik reken op een volle brievenbus! Goeie vakantie-

tijd allemaal, de reizigers en de thuisblijvers.  
 

Ted Konings 

DOOR U VOOR U (1) 
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Zondag 4 juli 

Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, 

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 Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 

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

Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Josephus Vredebregt, Luud en Lenie van  

't Zelfde  

 

Zondag 11 juli 

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, ouders Hersbach – 

Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 

Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria 

Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders 

Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas – 

Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, 

Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet 

Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde   

 

Zondag 18 juli 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 

Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Huls-

pas, 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 25 juli 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 

Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 

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

Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ou-

ders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t 

Zelfde 

MISINTENTIES JULI  
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Het is zondag 13 mei. De vlaggen hangen uit; de 
kerk is extra gestofzuigd; de bloemen geschikt; het 
koor ingezongen; de kruisjes voor de levensboom 
gemaakt; de boekjes gedrukt en gevouwen; de li-
turgie doorgenomen en goedgekeurd; de drie voor-
gangers aanwezig en het allerbelangrijkste: de tien 
vormelingen zijn na een aantal bijeenkomsten 
klaar om het sacrament van het vormsel te mogen 
ontvangen… Hoe dat verder ging? U leest het 
hieronder in een bijdrage van een van de jongeren 
en van een ouder: 
 

Ik vond de viering bijzonder, vooral omdat er met 
zalf een kruisje op mijn voorhoofd werd gesmeerd. 
Verder vond ik ook bijzonder dat mijn vader en 
mijn moeder een hand op mijn schouders deden. 
Ik heb er van genoten omdat er ook een leuke sfeer 
door de groep was. En het koor zong heel mooi! 

 

Groetjes, Isaure 

Een warme en stijlvolle viering 
Zondag 13 juni was de grote dag voor tien vorme-
lingen in de Heilig Hartkerk. Na in de voorbije we-
ken op leuke en leerzame wijze te zijn voorbereid, 
-zelfs een ware vuurdoop viel hen ten deel- kwam 
het tiental prachtig opgedoft en stralender dan ooit 
tezamen met vele trotse familieleden aan in Schie-
dam-Zuid oftewel De Gorzen. 
De heren Vicaris Verbakel en pastor Biesjot waren 
prima voorbereid en de preek was naast grappig ook 
weldoordacht. De vormelingen droegen hun steentje 
bij door op hun eigen wijze een gebed voor te lezen.  

De viering werd opgeluisterd door het eigen koor, 

een schattig kinderkoortje en een soliste die de men-

sen in de kerk soms zelfs deed meebewegen. Na een 

omgevlogen anderhalf uur dienst kon genoegzaam 

worden teruggekeken op een geslaagd feestje waar 

lang naar was uitgekeken en dat de verwachtingen 

volledig had waargemaakt.  

Een woord van dank voor al diegenen die de vorme-

lingen hebben voorbereid en degenen die de viering 

tot zo iets moois hebben gemaakt. 
 

Ton de Leede, de vader van Bob 

VORMSEL 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Op 13 juni was er in onze kerk een prachtige 

vormselviering. Vicaris Verbakel diende aan tien 

jongeren het Vormsel toe. Feestelijke gospels, ge-

zongen door het gelegenheidskoor en de kinderen, 

zetten de viering luister bij.  

De Vicaris had een zeer aansprekende overweging 

over verzamelen (voetbalplaatjes, oranje-attributen, 

vrienden op Hyves) en ook het verzamelen van bij-

zondere ervaringen in het leven, zoals dit moment 

van het Vormsel.  

De jongeren ontstaken kaarsen bij de 7-armige 

kandelaar bij het bidden om de Geest van wijsheid, 

verstand, kennis, liefde, sterkte, inzicht  en ontzag. 

En wanneer de jongeren, ieder met hun ouders 

naar voren komen, is dat een heel intens moment 

in de viering. Foto's van de vormselviering kunt u 

bekijken op de site van onze parochie.  

De speurtochten door de kerk kregen afgelopen 

maand er een nieuwe versie bij. De 13- en 14-

jarige leerlingen van middelbare school OSG 

Schiedam, kwamen - op verzoek van de school - 

onze kerk bezoeken. Zij kregen een bijzondere uit-

voering van de speurtocht. De leerlingen en ook de 

begeleiders beleefden een bijzonder uurtje. Voor 

sommige leerlingen was het de eerste keer dat zij 

een katholieke kerk van binnen zagen. Zichtbaar 

onder de indruk gingen zij na het bezoek huis-

waarts.  

Vrijdag 18 juni was het Heilig Hartfeest. Na de 

viering begon de feestavond bedoeld om de vrij-

willigers, als dank voor al hun inzet, eens flink in 

het zonnetje te zetten. Cabaretier Berry Lussen-

burg zette de lachspieren van de aanwezigen aan  

het werk. Rap van tong, origineel, met diepgang en 

een plaagstootje aan vrijwilligers in het gips of  

verband. Een feestavond voor herhaling vatbaar! 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  

telefoon: 06 – 51 70 48 63  

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

 
 
 

 

Je moet de wolken van morgen 
niet voor de zon van vandaag schuiven. 

 

Arabisch spreekwoord   

H. HARTKERK FOR EVER! 

SPREUK VAN DE MAAND 
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De wijkmaaltijd, ouderenlunch, Gorzeneet, of hoe 

het gezellig en voedzaam samenzijn op een maan-

delijkse dinsdag rond lunchtijd ook te boek staat... 

het is bijna niet meer weg te denken uit de wijk. 

Sinds ruim drie jaar zijn misschien wel honderd of 

meer verschillende wijkbewoners aangeschoven 

aan de eettafels in de parochiezaal. Soms met een 

leuke onderbreking, omdat de tafels waren ver-

plaatst naar het Dwarsplein bij het wijkcentrum, of 

er een high-tea werd aangericht. 

Al die tijd heeft een klein clubje mensen die geza-

menlijke dis mogelijk gemaakt. Uiteraard de in-

middels overleden Coert Schwagermann, als kok 

van het eerste uur. Diny de Smits, ondanks tegen-

slag heel trouw, Florence en Rony namens het 

wijkcentrum, Anneke, Tonia, Sonia, stagiaires en 

anderen. En Paula, de nieuwe kok natuurlijk. Na-

mens onze parochie waren twee mensen meestal 

van de partij, Ted en Corry.  

Zij willen het daarover graag even met u hebben: 

soms zit het tegen en zijn we een tijd aan onze ei-

gen huiskamer gekluisterd. Soms is het zo druk, 

dat een halve dag werk aan de lunch wel een aan-

slag op de werkweek is.  

Daarom hier een beroep op u, lezer. Wie van u 

vindt het leuk om zo af en toe een paar uur te hel-

pen met aardappels schillen of wortels raspen, ko-

ken en serveren, afwassen en opruimen. Om de 

wijkmaaltijd mogelijk te maken voor – vooral - de 

dames die er graag komen. En omdat het gezellig 

is, leerzaam, voedzaam. Hoe meer mensen een 

handje willen toesteken, hoe leuker en makkelij-

ker!  

Wilt u zich inzetten voor de wijkmaaltijd? Of lijkt 

het u wat, maar heeft u nog vragen, neem dan even 

contact op met een van ons. 
 

Corry en Ted 

OPROEP 

u toegewenst door 

alle 

Gorzenklok- 

medewerkers 
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Aansluitend op de zondagsviering van 27 juni 

vindt er in de pastorie een informatiebijeenkomst 

plaats over de clustervorming. (Zie de vorige Gor-

zenklok en onze website voor meer informatie). 
 

==================================== 
 

Vrijdag 2 juli  Eerste vrijdag 
 

Zaterdag 3 juli  H. Tomas, apostel 
 

Zondag 4 juli   

14e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer.  

Voorganger:  pastoor H. Spruyt 

Jesaja 66,10-14c  

Lucas 10,1-12+20-33 

Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 

koffie of thee in de pastorie. Iedereen is welkom! 
 

Dinsdag 6 juli  H. Maria Goretti 
 

Woensdag 7 juli   

H. maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 

Om 20.00 uur vergadert de pastoraatsgroep 
 

Vrijdag 9 juli  HH. Martelaren van Gorcum 

Om 20.00 uur geeft pater J. Miltenburg M.AFR 

een lezing in de pastorie over zijn verblijf in Afri-

ka. (zie op blz. 16 onder 'LEZINGEN') 
 

Zondag 11 juli 

15e Zondag door het jaar 

H. Benedictus, abt 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Henry de Wolf.  

Voorganger: pastor C. Biesjot 

Deuteronomium 30,10-14 / Lucas 10,25-37 

AGENDA 

 Hij zei tegen hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 

weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders 

wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en be-

denk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wol-

ven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen 

mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis bin-

nengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!" Lucas 10,2-5 

Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden 
toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, 
goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette 
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, 
waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 
twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem."   
Lucas 10,33-35 
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Dinsdag 13 juli  H. Henricus 
 

Donderdag 15 juli  H. Bonaventura 
 

Vrijdag 16 juli 

H. maagd Maria van de berg Karmel 

 

Zondag 18 juli 

16e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistie-

viering met samenzang en or-

gelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: pater A. Heeren sdb 

Gen. 18,1-10a / Lucas 10,38-42 

Donderdag 22 juli  H. Maria Magdalena 
 

Vrijdag 23 juli  H. Birgitta, patrones van Europa 
 

Zaterdag 24 juli  H. Christoffel 
 

Zondag 25 juli   
17e Zondag door het jaar 

H. Jacobus 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Henry de Wolf.  
 

Voorganger: diaken J.G. Collignon 

Genesis 18,20-32 / Lucas 11,1-13  

Maandag 26 juli   

HH. Joachim en Anna 
 

Dinsdag 27 juli  Z. Titus Brandsma 
 

Donderdag 29 juli  H. Marta 
 

Zaterdag 31 juli  H. Ignatius van Loyola 

 

============================== 
 

In juli en augustus vervalt op vrijdagochtend de 

wekelijkse Eucharistieviering in onze pastorie.  

In de zomermaanden kunt u voor een Eucharistie-

viering op vrijdag om 8.30 uur terecht in de Li-

duina-basiliek aan de Singel.  

Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg 

voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan 

het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat 

doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei 

tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je 

veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft 

het beste deel gekozen.  Lucas 10,40-42 

Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan:  

laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk ko-

men. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig heb-

ben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven 

iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in be-

proeving."  Lucas 11,1-4  
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Zondag 1 augustus 

18e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. 

Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 

Kolossenzen 3,1-5.9-11 / Lucas 12,13-21 

Ook in de maand augustus is er na elke viering 

koffie of thee in de pastorie. Iedereen is welkom. 

 

Woensdag 4 augustus 

H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars) 

 

Vrijdag 6 augustus 

Gedaanteverandering van de Heer 

 

Zondag 8 augustus 

19e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

munieviering met samenzang 

en orgelspel van Henry de 

Wolf. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

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

 

 

Maandag 9 augustus 

H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) 

 

Dinsdag 10 augustus  

H. Laurentius, patroon van het bisdom 

Onze bisschop mgr. A.H. van Luyn SDB wordt 75  

jaar!  

Als u een felicitatie wilt sturen, zijn adres:  

Koningin Emmaplein 3, 3016 AA  Rotterdam 

(zie blz. 12 voor een uitleg van zijn wapenschild) 

 

Woensdag 11 augustus   

H. Clara 

 

Zaterdag 14 augustus 

H. Maximiliaan Maria Kolbe 

"Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn 

graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf 

zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor 

vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God 

zei tegen hem: "Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je 

worden teruggevorderd."  Lucas 11,18-20 

De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorberei-

dingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal 

veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn 

heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig 

slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gege-

ven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is 

toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. 

Lucas 12,47-48 
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Zondag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming, 

hoogfeest 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. 

Voorg.: pastoor A.A. van Well 

Openbaring 11,19a;12,1-6a.10ab  / Lucas 1,39-56 

Vrijdag 20 augustus H. Bernardus 
 

Zaterdag 21 augustus  H. Pius X 
 

Zondag 22 augustus 

21e Zondag door het jaar 

H. maagd Maria, koningin 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Henry de Wolf.   

Voorganger: pastoor A.A. van Well. 

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

Dinsdag 24 augustus  H. Bartolomeüs, apostel 
 

Vrijdag 27 augustus  H. Monica 
 

Zaterdag 28 augustus  H. Augustinus 
 

Zondag 29 augustus 

22e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de 

Wolf.  

Voorganger: Corry Smits 

Sirach 3,17-18.20.28-29 / Lucas 14,1.7-14 

 

Maandag 30 augustus  
Om 19.30 uur Kerkbestuursvergadering 

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind 

op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en 

riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en 

gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de 

moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet 

hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.'  

Lucas  1,41-44 

Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een brui-

loft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel 

iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet 

uw gastheer tegen u zeggen: 'Sta uw plaats aan hem af.' 

Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. 

Lucas 14,8-9 

'Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te 

gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen 

te gaan maar er niet in slagen. Als de heer des huizes een-

maal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan 

buiten op de deur te kloppen en roepen: 'Heer, doe open 

voor ons!', dan zal hij antwoorden: 'Ik ken jullie niet, waar 

komen jullie vandaan?'  Lucas 13,24-25 
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Zondag 1 augustus 
Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, 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 Hulspas, 
ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van 
Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  ouders Van der 
Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Luud 
en Lenie van 't Zelfde  
 

Zondag 8 augustus 
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, ouders Hersbach – Thijsen, pas-
toor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwen-
hoven, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth 
Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, 
ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis 
Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – 
Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van  
't Zelfde   
 

Zondag 15 augustus 
Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, 
Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van 
der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, 
ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van  
't Zelfde 
 

Zondag 22 augustus 
Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, 
Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, 
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde 
 

Zondag 29 augustus 
Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, 
Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van 
der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, 
ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't 
Zelfde. 

MISINTENTIES AUGUSTUS  
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Het wapenschild van mgr. A.H. van Luyn SDB 

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van onze 

bisschop, op 10 augustus 2010, volgt hieronder 

een toelichting op zijn wapenschild. 

Een bisschop voert traditioneel een wapen, zo ook 

mgr. Van Luyn, die op 12 februari 1994 tot de 4e 

bisschop van Rotterdam werd gewijd. Het wapen 

is ontworpen door de bisschop zelf, in samen-

spraak met heraldisch kunstenaar Cor Böhms. En 

de Hoge Raad van Adel heeft het ontwerp goedge-

keurd, een voorwaarde om het te mogen voeren. 

Het bisschopswapen geeft als het ware zijn pro-

gramma weer en het kader waarin hij zijn werk-

zaamheden uitvoert.  
 

Vaste elementen 

In de late Middeleeuwen gaf heel Europa zich over 

aan de liefhebberij van de heraldiek en bleef ook 

de geestelijke stand niet achter. Om wildgroei te 

beperken werden er diverse keren regels gesteld 

aan de wapens van geestelijken. Tegenwoordig 

kenmerkt een groene pelgrimshoed met 12 kwas-

ten het wapen van een bisschop. (In het algemeen 

geldt: hoe meer kwasten, hoe hoger de kerkelijke 

rang.) Onder de hoed en het wapenschild bevindt 

zich een eenvoudig kruis. Het wapenschild en de 

spreuk kan de bisschop zelf kiezen, mits dit aan 

een aantal regels voldoet. 

Evangelisten 

Het wapenschild van Van Luyn is in vieren ver-

deeld en toont de vier gevleugelde wezens, die in 

het Oude Testament door de profeet Ezechiël zijn 

beschreven en later ook door de apostel Johannes  

BISDOM 
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zijn gezien in zijn visioen. (Deze wezens zijn in de 

grote apocalypsschildering in onze H. Hartkerk door 

de kunstenaar Wim Adolfs aan weerszijden van de 

Godsfiguur uitgebeeld.)  

Later zijn deze wezens als symbool gekoppeld aan 

de vier evangelisten. 

Linksboven is een mensfiguur. Deze verwijst naar 

Matteüs, die zijn verhaal begint met "Boek van de 

verwekking van Jezus Christus" en dan diens men-

selijke geboorte en hele stamboom vermeldt.  

Marcus wordt weergegeven door een leeuw, omdat 

zijn verhaal aanvangt met het roepen van Johannes 

de Doper in de woestijn.  

Het teken van Lucas is een jonge stier, omdat zijn 

evangelie begint met een dierenoffer in de tempel. 

Het symbool van Johannes is een adelaar, vanwege 

de hoge vlucht van zijn gedachten. 

De vier symbolen zijn ook aan te duiden als de vier 

grote gebeurtenissen in het leven van Jezus: mens 

is Hij in zijn geboorte, stier in de offerdood, leeuw 

in de verrijzenis en adelaar door zijn Hemelvaart. 
 

Wapenspreuk 

Als wapenspreuk koos Van Luyn voor "Collabora 

Evangelio",  hetgeen betekent: draag uw deel voor 

de inspanning van het Evangelie. Waarmee de bis-

schop, gelijk de apostel Paulus deed aan zijn leer-

ling Timoteüs, een beroep doet op de katholieken 

in zijn bisdom. Een uitnodiging aan alle leerlingen 

van de Heer om ieder op zijn/haar plaats mee te 

werken aan de verspreiding van de Blijde Bood-

schap en aan de opbouw van het Rijk Gods. 

 

 

 

 

 

 

MET DE GIDSEN IN LOON OP ZAND  

Herinneringen aan de H. Hartkerk uit mijn jeugd 

beperken zich niet slechts tot alles wat zich ín de 

kerk voltrok, ook 'onder de kerk' gebeurde veel. 

Daar was de leeszaal, de kerstspelen met de leven-

de dieren en ook de gidsen, de vrouwelijke variant 

van de padvinders, die daar wekelijks samenkwa-

men. Niet louter ter ontspanning, er waren ook ta-

ken te vervullen: er moest een ingewikkeld fluiten-

koord worden geknoopt (het mijne mislukte jam-

merlijk) morse-seinen geleerd, platte, dubbele en 

andere soorten knopen gelegd worden.  

Eens per jaar vertrokken we vanaf de kerk in een 

grote vrachtwagen op zomerkamp. 

Eerst werd alle bagage ingeladen, waarna wij op 

de banken aan de zijkanten konden zitten. 

In 1958 klonk het vertreksein mooi op tijd, toen 

DOOR U VOOR U (2) 
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een kreet uit de zwaaiende menigte opklonk, een 

vader had zijn fiets tegen de kerkmuur gezet, bij de 

in te laden spullen. Onder besmuikt gemopper werd 

een en ander - ook wij - weer uitgeladen, tot zijn 

rijwiel weer tevoorschijn kwam.  

Onze bestemming was Loon op Zand. Aldaar bij 

een afgelegen boerderij gearriveerd, werd ons op 

de slaapzolder getoond, hoe we een jutezak met stro 

moesten vullen. Het sliep niet geweldig, elke nacht 

gleed ik eraf en werd wakker op de houten vloer. 

Vervolgens moesten de plekken buiten worden 

verdeeld. Onze groep trok het kortste strootje, geen 

keus dus en we belandden vlak naast de varkens, 

die stonken, vieze geluiden maakten en razend 

nieuwsgierig waren.  

Eet- en zithoek, kookgelegenheid werden door 

onszelf in elkaar geknutseld. Als toilet was er de 

HUDO, ik zal u de uitleg van de afkorting bespa-

ren, het geheel bestond simpelweg uit een gat in de 

grond waar een plank overheen ging. Er stond wel 

een zeil omheen. 

Huishoudelijke boodschappen deden we ook zelf, 

met een zeer beperkt budget, koken deden we met 

elkaar (de gehaktballen zwart van buiten, roze van 

binnen). 

Midden in de week kregen we bezoek van Kape-

laan Hammann, (toen nog geen associaties met een 

Turks badhuis). Die dag waaide het stevig, maar er 

werd toch besloten om buiten te eten. De soep 

werd opgeschept in lichte plastic borden,  voor de 

kapelaan als eerste natuurlijk. Juist op dat moment 

kwam er een flinke windvlaag, het bord schoot als 

een projectiel over de tafel, precies in de schoot 

van de kapelaan. De houten bank kon zijn wilde 

schrikbeweging niet aan en na luid gekraak zat de 

onfortuinlijke kapelaan Hammann in het gras, met 

een gescheurde broek vol vermicelli. Onder bege-

leiding van de Guido verdween hij in de boerderij, 

waar de boerin hem en de pantalon oplapte. Wij 

waren razend nieuwsgierig of de herstelwerkzaam-

heden met de broek aan hadden plaatsgevonden of 

dat hij uit de broek was gegaan. Desgevraagd kre-

gen wij te horen dat gidsen niet zo nieuwsgierig 

mochten zijn. 

Het absolute hoogtepunt van de week was het 

kampvuur, waar gitaar werd gepeeld en liederen 

werden gezongen als mijn tante uit Marokko en 

Hoog op de gele wagen (vreemde tekst trouwens, 

hoezo geel, en waar zat je dan, zo hoog?). 

Al met al een turbulente en leerzame week met de 

gidsen in Loon op Zand, ook al leek het School-

buitenhuis in Oosterhout hiermee vergeleken een 

vijfsterrenhotel ! 
 

Liesbeth Dingenouts  
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Vakantietijd 

Het is juli, iedereen kijkt uit naar de vakantie. 

Maar niet iedereen is in staat ook echt vrije dagen 

op te nemen, afspraken af te zeggen en op reis te 

gaan. Dat kan fysieke oorzaken hebben, maar ook 

financiële. 

Rita's Reisbureau is daarom ruim tien jaar gele-

den begonnen mensen met veel zin in vakantie 

maar met een kleine beurs, te koppelen aan men-

sen in het bezit van een huisje of caravan, die de-

ze enige tijd ter beschikking willen stellen.  

Een tiental particulieren en vijf kerken hebben 

momenteel vakantiehuisjes en andere vakantie-

plekken in de aanbieding. Bijvoorbeeld in Amster-

dam, Zundert, Venray, Limmen, Lunteren, maar 

ook in België en Frankrijk.  

Vakantievierders worden aangemeld via contact-

personen, ondermeer maatschappelijk en pasto-

raal werkers. Vrijwilligers zorgen voor de organi-

satie van de vakanties, zoals vervoer en schoon-

maak. En sponsors maken een en ander financieel 

mogelijk.  

Het koppelen van al deze mensen doet Rita's 

Reisbureau (Rotterdams Initiatief Toerisme An-

ders), te bereiken via 06-13240640 of  per e-mail: 

rita@maraprojecten.nl. 
 

Een ander initiatief dat vergezichten en tenten 

kan openen voor mensen met weinig financiële 

mogelijkheden, is de Gids Betaalbare Vakanties. 

Deze wordt samengesteld door de werkgroep Ar-

me Kant van Nederland / EVA en is te bestellen 

bij deze instantie, tel. 073-6121939 of via e-mail: 

info@armekant-eva.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

De Soepgroep in DE WISSEL 

De soepgroep stopt tijdens de zomermaanden. 

Natuurlijk staat de soep in september weer voor u 

klaar. De laatste donderdag van september, dus 

de 30ste, begint om 17.00 uur de Soepgroep in 

inloophuis DE WISSEL aan het Broersveld 123b. 

U bent van harte welkom.  

Aanmelden kan bij mevr. Wineke van der Haagen, 

tel (010) 4703402 of via e-mail: 

ariec@kabelfoon.nl. Een andere mogelijkheid is 

via info@dewissel-schiedam.nl. 

VAKANTIETIJD  

DE WISSEL 
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Missionaris in Afrika 
 

Pater Johan Miltenburg M.AFR is missionaris in 

Afrika. Gedurende een periode dat hij in Nederland 

verbleef, is hij diverse keren voorgegaan in onze 

parochie. Binnenkort keert hij terug naar Afrika. 

Vooruitlopend daarop zal hij op vrijdag 9 juli om 

20.00 uur in onze pastorie een lezing verzorgen 

waarin hij verteld over zijn verblijf in Afrika. 

Pater Miltenburg is lid van de orde M.AFR, wat 

staat voor Missionarissen in Afrika, naar hun kle-

derdracht ook wel Witte Paters genoemd. Hij heeft 

onder meer missiewerk verricht in Burkina Faso. 

Het belooft een interessante lezing te worden. 

 

 

 

 

 

Passiespelen Tegelen 

Koningin Beatrix heeft de première van de Passie-

spelen in Tegelen ondertussen bijgewoond. Het is 

voor de 19de keer het vijfjaarlijkse openluchtevene-

ment, waarin de laatste dagen uit het leven van Je-

zus worden verbeeld, wordt gehouden. De Passie-

spelen 2010 kennen nieuw gecomponeerde mu-

ziek, nieuwe kostuums en een nieuw decor. Meer 

dan 400 mensen werken aan de spelen mee. Het 

geheel staat borg voor een bijzondere dag uit in 

Noord-Limburg. 

In totaal zijn er tot en met 12 september 23 voor-

stellingen, meestal op zondagmiddag. Kaarten zijn 

te koop via de website www.passiespelen.nl, en 

telefonisch (0900-5559798). 

 

 

 

 

LEZINGEN 

TOERISTISCHE TIPS 

HUMOR  


