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INHOUD GORZENKLOK JUNI-JULI 2013 

  1 - Omslag 

  2 - Met brandend Hart  (blz.1) 
        Coert Biesjot 

  3 - Misintenties juni-juli 2013 (blz.2) 

  4 - Wereldjongerendagen  (blz.3) 
  5 - Parochiebestuur   (blz.4) 
        Ontslag Lidwien Meijer 

  6 - H.Hartfeest    (blz.5) 
        Vrijdag 7 juni: viering + vrijwillgersfeest 

  7 - Filmavond    (blz.6) 
        Op 24 mei: Intouchables 

  8 - Familieberichten   (blz.6) 
        Gedoopt: Martijn Andreas Kossen 

  9 - Gezocht     (blz.7) 
        Financieel beheerder H.Hartkerk 

10 - Spreuk van de Maand  (blz.7) 
11 - H.Hartkerk forever  (blz.8) 
        Scherm in kerk, speurtochten, 

 H.Hartfeest, huwelijk, wijkmaaltijden 

12 - Agenda juni en juli 2013 (blz.9) 
13 - Nieuws     (blz.13) 
        Rommelmarkt, 

 Concert At Once op vrijdag 21 juni 

14 - Heiligen     (blz.14) 
        Maria Goretti (6 juli) 

15 - Afscheid Lidwien Meijer (blz.15) 
16 - Sacramentsdag   (blz.16) 
17 - Bijzondere vieringen-1  (blz.17) 
        Diakenwijding Franck Baggen, 15 juni 

18 - Bijzondere vieringen-2  (blz.18) 
        Liduinaviering 14 juni 

19 - Lezingen     (blz.19) 
 Dominicuslezing 1 juni te Rotterdam 

20 - Vormsel     (blz.19) 
        zondag 2 juni, 10.00 uur, H.Hartkerk 

21 - Vakantiewens    (blz.20) 

22 - Humor     (blz.20) 
23 - Advertenties    (blz.21) 
24 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 

 

 
 

Bij mijn oude spullen vond ik een poster met de 

leus: Neem tijd om te leven. Het was een initiatief 

van kerkelijk Nederland om aandacht te vragen en 

een handtekeningenactie te houden om de 24-uurs- 

economie tegen te gaan. Het is al een tijd geleden 

maar de kwestie is nog altijd actueel. 
 

Nu lijkt de situatie omgedraaid. Het gaat Neder-

land niet voor de wind, dus er moet meer gewerkt 

worden om de crisis te boven te komen. Die zorg 

is bekend, maar wat is de oplossing en hoe gaan 

we ermee om? Het laatste waar ik verstand van 

heb, is economie, maar ik weet dat welzijn van 

mensen daarmee samenhangt, evenals de ware be-

tekenis, de zin en de kwaliteit van het leven. Ik 

denk dat dit iedereen ter harte gaat. 

Echte armoede moeten we uitbannen en sociaal 

isolement net zo. De sociale leer van de Kerk geeft 

hier trouwens een uitstekend kompas voor. 

Een mens heeft recht op werk om zichzelf, zijn 

familie en de maatschappij op te bouwen en zo bij 

te dragen aan een menswaardig en gelukkig be-

staan. 

Je werkt om te leven. Andersom 'werkt' het niet. 

Wie leeft om te werken gaat op - en vroeg of laat -

onder in de maalstroom van verhaasting en stress. 

Het lijkt een dans om het gouden kalf van de afgod 

van de economie die alle inzet en inspanningen tot 

zelfs gezondheid en tijden van bezinning en ont-

spanning opeist. 
 

Rust is een zeldzaam verschijnsel geworden; dat 

wil zeggen: innerlijke rust. Een rustdag helpt daar-

bij om weer mens te worden. Tijd vrij maken voor 

onbetaalbaar immaterieel geluk: met gezin, vrien-

den en familie samen zijn. Minimaal een dag in de 

week ook God daarbij betrekken en bedanken 

draagt daaraan bij. 

Willen we niet geleefd worden maar samen kun-

nen leven, is bewustwording erg belangrijk. 

Het is ook maar waar het accent gelegd wordt. De 

inhuldiging van koning Willem Alexander en ko-

ningin Maxima bracht een nieuwe sfeer en zin 

voor saamhorigheid teweeg. 
 

Solidariteit, soberheid en spiritualiteit zijn de drie 

‘werk’woorden die onze vorige bisschop, Mgr. 

Van Luyn, als motto uitdroeg. Wie hiervoor leeft 

kan elke 24 uur werken, bidden en leven. Is dat 

niet de economische groei die ons doet opbloeien? 

Neem in deze vakantietijd de tijd om gelukkig te 

zijn! 

pastor C. Biesjot 

MET BRANDEND HART 
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Zondag 2 juni 

Johannes Dominicus Fredericus Companus,  

Franciscus Laurentius Geerders, Elisabeth  

Helena van Noordt, ouders Van der Pas –  

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en voor 

alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 9 juni 

Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven,  

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 

Noordt, ouders Van der Plas – Lips, 

Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,  

Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet,  

Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofs- 

gemeenschap.  

  

Zondag 16 juni 

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 juni 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis  

Magtildus Ronteltap en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 30 juni 

Franciscus Laurentius Geerders, Elisabeth  

Helena van Noordt, ouders Over de Vest –  

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

Potten, Ben Schueler en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

  

Zondag 7 juli 

Franciscus Laurentius Geerders, Nellie Kouwen-

hoven, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van 

der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis  

Magtildus Ronteltap Ben Schueler en voor alle 

overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van 

onze geloofsgemeenschap. 
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MISINTENTIES JUNI / JULI 



 

Zondag 14 juli  

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der 

Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler,  

Violetta Johanna van Riet, Piet Wijnen en voor 

alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 21 juli 

Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis  

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler en voor  

alle overleden pastores, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 28 juli 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

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

Potten, Ben Schueler en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

 

 

 

 

 

 
 

Van 13 tot 30 juli gaan enkele honderden 

Nederlandse jonge mensen naar Rio de Janeiro 

voor de Wereldjongerendagen (WJD). Velen van 

hen volgen een uitgebreid voorprogramma in 

Paramaribo.  

Voor wie wil volgen hoe de Rio-gangers zich 

voorbereiden; kijk op de websites: 

www.jongkatholiek.nl en www.rio2013.com en op 

www.facebook.com/groups/479750602044017. 

 

Voor hen die niet naar Rio kunnen en toch de WJD 

willen meebeleven: er komt een programma voor 

de thuisblijvers. In Delft kunnen zij gedurende het 

slotweekend het evenement real-time volgen en 

andere jongeren ontmoeten. Dat programma heet 

WJD@home en vindt plaats van donderdagavond 

25 t/m zondagavond 28 juli. Plaats van handeling: 

Stanislascollege, Westplantsoen 71 in Delft. Deze 

locatie is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Deelname kost inclusief overnachtingen 

en maaltijden € 125,-. 

 

WJD@home is voor alle jongeren van 16 t/m 30 

jaar die graag de WJD-sfeer in Nederland willen 

beleven. Aanmelden is mogelijk tot en met 1 juli 

via www.jongkatholiek.nl/wjd. 

WJD@home voor thuisblijvers 

3 

WERELDJONGERENDAGEN 



 

 

 

 

 
Aan:  

de parochianen van de parochie De Goede Herder 
 

Schiedam, 4/5 mei 2013 
 

Beste mede-parochianen, 

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende: 
 

Na een aantal jaren pastor geweest te zijn in de pa-

rochie Sint Jan de Doper-Visitatie en de Heilig 

Hartparochie, is pastor Lidwien Meijer een van de 

leden van het Pastoraal Team van de fusieparochie 

De Goede Herder geworden. Dat heeft voor haar 

betekend dat ze zich moest omschakelen van wijk-

pastoraat naar taakpastoraat.  

 

Lidwien Meijer heeft vanaf 1 juli 2011 binnen het 

Pastoraal Team hard gewerkt en zo bijgedragen 

aan de opbouw van onze parochie. Voor haar is het 

taakpastoraat daarbij echter steeds meer gaan wrin-

gen. Haar hart ligt bij het wijkpastoraat, waarbij de 

pastor dicht bij de wijk / (deel)gemeenschap staat 

en te maken heeft met alle aspecten van de paro-

chie of in ons geval deelgemeenschap. De taakpas-

tor houdt zich veel meer bezig met de grote lijnen 

van een of meerdere aspecten van het pastoraat, en 

werkt voor de gehele parochie, in ons geval voor 

alle zes de deelgemeenschappen. 

In goed overleg met het Pastoraal Team heeft pas-

tor Lidwien Meijer bij het opmaken van de balans 

besloten om per 1 september 2013 haar ontslag als 

pastor van onze parochie aan het Parochiebestuur 

aan te bieden en per die datum vervroegd met pen-

sioen te gaan.  

Natuurlijk is het parochiebestuur op dit verzoek in-

gegaan. Wij zijn Lidwien dankbaar voor al het 

werk dat ze voor onze parochie en haar parochia-

nen gedaan heeft, en wensen haar al het beste.  

We zijn blij dat Lidwien zich bereid heeft ver-

klaard om in de toekomst als vrijwilliger de paro-

chie van dienst te zijn. Hoe dat vorm krijgt, zal op 

termijn duidelijk worden. 

In een schrijven, gehecht aan deze brief, licht Lid-

wien zelf nog eens de door haar genomen stap toe. 

(noot redactie: zie blz. 15 van deze Gorzenklok) 

 

Er is nog veel opbouwwerk in onze parochie te 

doen. Dat kunnen we niet overlaten aan de overge-

bleven pastores binnen ons pastoraal team. We 

zoeken dan ook in samenwerking met het Bisdom 

naar mogelijkheden om voor een bepaalde tijd aan-

vullend een pastor of pastoraal medewerker te be-

noemen. Mogelijk kan dat ook een herverdeling 
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PAROCHIEBESTUUR 



 

van de taken binnen het pastoraal team betekenen. 

Mocht deze herverdeling nog niet per 01 septem-

ber aanstaande bekend zijn, dan neemt pastoor 

Charles Duynstee de taak van Lidwien Meijer als 

contactpastor van de pastoraatsgroepen van de 

deelgemeenschap Willibrord waar. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd be-

reiken. 

Hans Stout, 

werkvoorzitter 
werkvoorzitter@goedeherderparochie.nl  

 
Charles Duynstee, 

pastor 
c.duynstee@goedeherderparochie.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen seizoen was u misschien wel een 

van de mensen die zich vrijwillig heeft ingezet 

voor de Heilig Hartkerk en haar gemeenschap. Een 

inzet die we ook dit jaar met een gerust hart groot 

mogen noemen. Er werd werk verzet op vele ter-

reinen. Van meewerken aan vieringen tot Gorzen-

klokken maken. Van wijkmaaltijden serveren tot 

palmpaasstokken de wijk in brengen. En van acti-

viteiten tot behoud van het kerkgebouw tot helpen 

bij de rommelmarkten.  
 

Op vrijdag 7 juni aanstaande worden al diegenen 

die dit seizoen hebben bijgedragen aan het brede 

scala aan activiteiten op feestelijke wijze dank ge-

zegd met het jaarlijkse Heilig Hartfeest. Volgens 

de kerkelijke kalender valt het Heilig Hartfeest op 

de derde vrijdag na Pinksteren, dit jaar op 7 juni. 
 

Op die 7e juni starten we de avond vroeg. Om 

18.30 uur is de viering in de kerk, waarin pastor 

Coert Biesjot voorgaat. Het Heilig Hartkoor zal 

zingen. Na de viering zal er eerst een glaasje wor-

den geschonken en aansluitend in de zaal van de 

pastorie een Oosters buffet worden geserveerd. Als 

vanouds wordt de paaskaars van het afgelopen jaar 

verloot. 
 

Alle vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodi-

ging voor het Heilig Hartfeest. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk even 

bellen of mailen met een van de pastoraatsgroeps-

leden (contactgegevens op achterzijde Gorzen-

klok). 
 

de pastoraatsgroep 
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Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. De verlam-

de miljonair woont in hartje Parijs in een kast van 

een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van 

de grimmige voorsteden en leeft van een uitkering. 

Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. 

Plotseling zit Driss met een echte baan opge-

scheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. 

Met zijn tomeloze energie zet hij het stijve huis-

houden van Philippe binnen de kortste keren op 

zijn kop.  

Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer hetzelfde 

zijn. 
 

Aanvang: 20.30 uur 

Zaal open: 20.00 uur 

Entree: ’n vrijwillige bijdrage. 
 

 
 

 
 
 

Op zondag 21 april 2013 werd tijdens de Mis in 

onze kerk gedoopt 
 

Martijn Andreas Kossen 
 

Daarna ontving hij de Eerste heilige communie  

en werd hij gevormd. 

Wij feliciteren hem en heten hem van harte wel-

kom in onze geloofsgemeenschap! 
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FINANCIEEL BEHEERDER H. HARTKERK 
  

De Beheercommissie van de H. Hartkerk is al enige 

tijd op zoek naar een opvolger van haar Lid Finan-

ciën (ook wel financieel beheerder genoemd, of in 

de volksmond: penningmeester). Dit omdat de ge-

waardeerde huidig financieel beheerder, de heer 

Louis van Poppel, uiterlijk eind dit jaar de H. Hart 

beheercommissie zal verlaten. 
 

We vragen u dringend na te gaan of de taak van 

financieel beheerder iets voor u is. Of misschien is 

er iemand in uw omgeving waarvan u denkt: “Die 

zie ik deze taak best uitvoeren.” Indien gewenst 

kunt u bij het uitvoeren van het financieel beheer 

directe of indirecte ondersteuning ontvangen. U 

wordt niet in het diepe gegooid! 
 

Bovendien is met de komst van het overkoepelen-

de bestuur van onze parochie De Goede Herder, de 

taak van de financieel beheerder H. Hartkerk sterk 

vereenvoudigd. De salarissen van het personeel en 

de uitgaven voor de gebouwen (denk aan verzeke-

ringen e.d.) en de spaarrekeningen worden tegen-

woordig verzorgd door de overkoepelende pen-

ningmeester. 
 

De overblijvende taken van een financieel beheer-

der zijn: beheer van de gelden (waaronder de col-

lecten en overige kerkelijke inkomsten) van de 

deelgemeenschap H. Hart, in overeenstemming met 

de met het parochiebestuur gemaakte afspraken, het 

opstellen en bewaken van de begroting, verzorging 

van de lokale Aktie Kerkbalans. 
 

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt 

u contact opnemen met Louis van Poppel: 010-

4730757. 

Als u interesse heeft, kunt u die kenbaar maken bij 

een van de leden van de beheercommissie 

(contactgegevens achterop deze Gorzenklok). 

 

Namens de Beheercommissie H. Hartkerk, 

Henry de Wolf 

 

 

 

 

 

 

Positieve mensen laden je op 
 

Bond zonder Naam 
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GEZOCHT 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

,  

 

 

 
SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Het zit misschien niet helemaal voorin in onze 
gedachten, maar weet u nog van het scherm, de 
demontabele wand die in de kerk gemaakt gaat 
worden? De wand krijgt al aardig vorm door het 
harde werken van beeldend kunstenaar Jeroen 
Staal en door het werk dat de schoolkinderen le-
veren. De kinderen van vier verschillende basis-
scholen uit de omgeving maken een klein kunst-
werk op instructie van de kunstenaar. Vervolgens 
worden deze kleine kunstwerken door hem sa-
mengevoegd tot een groot geheel. Als alles goed 
gaat, kunnen de kinderen, na wat zoeken in de 
afbeelding, hun eigen bijdrage herkennen. De af-
beelding wordt met deze werkwijze meteen het 
grootste schilderij van Schiedam.  
Zoals eerder uitgelegd in de presentatie na de vie-
ring enkele maanden geleden, is de wand demon-
tabel zodat hij ook weer weggehaald kan worden 
bij grote feestdagen en niet te vergeten bij de 
schoolvieringen.  
Dezer dagen zijn de scholen ook te gast met de 
Speurtocht door de kerk; de St. Willibrordus-
school, de St. Jozefschool en ook groep 7 van de 
St. Bernardusschool. U ziet het in de kerk aan de 
rozen in de Liduinakapel waar de kinderen een 
intentie aan bevestigen en de ‘handjes’ in de Ma-
riakapel waar de kinderen bij de Moeder van de 
Kerk laten zien dat de kerk niet alleen een ge-
bouw is, maar dat wij allemaal samen het lichaam 
van de kerk vormen. Op donderdag 11 juli komt 
de Jozefschool het schooljaar afsluiten met de 
slotviering. 
 

Ook in deze periode vieren we traditiegetrouw het 
Heilig Hartfeest. Voordat de vakantie aanbreekt, 
danken we alle mensen die zich vrijwillig voor 
onze kerk hebben ingezet met een feestelijke 
avond. U leest er meer over elders in de Gorzen-
klok. Zo ook over de viering rond Liduina op 14 
juni.  
Bijzonder te noemen, is de huwelijksplechtigheid 
die op 28 juni in onze kerk zal plaatsvinden.  
Op die dag treden Manuella en Jurmain Foe-A-
Man met elkaar in het huwelijk.  
 

Bijna vanzelfsprekend is de wijkmaaltijd in de 
zaal van de pastorie, als smeerolie in de contacten 
in de wijk. De wijkmaaltijd staat gepland op dins-
dag 25 juni en 9 juli. Bent u weer van de partij? 

 

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

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 
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H. HARTKERK FOR EVER! 



 

 

 

 

 

 

Zondag 2 juni 
Sacramentsdag  

H. Vormsel  

Om 10.00 uur Eucharistievie-
ring met zang van het Jonge-

renkoor uit Maassluis. 

Voorgangers:  

pastores M. J. Thomassen en Lidwien Meijer  

Vandaag zullen 40 jongeren worden gevormd (zie 

blz. 19). 

Genesis 14,18-20 / Lucas 9,11b-17 

Na de mis is er koffie en thee, achterin de kerk. 

(De Engelstalige gemeenschap kerkt in de pastorie.) 

 
Woensdag 5 juni 
H. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
 

Vrijdag 7 juni  Heilig Hart van Jezus 

Patroonsfeest van onze kerk hoogfeest 

Vrijwilligersfeest 

Om 18.30 uur Eucharistieviering met zang van het 

H. Hartkoor. Voorganger: pastoor Coert Biesjot 
(zie blz. 5) 

 

Zondag 9 juni 
Tiende zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en 

Communiedienst met zang van 
het H. Hartkoor o.l.v. Henry de 

Wolf. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

1 Koningen 17,17-24 / Lucas 7,11-17 

Na de Mis krijgt u materiaal aangereikt voor de 
schrijfactie van Amnesty International 

 

Maandag 10 juni  Om 19.30 uur vergadering Be-

heercommissie in de pastorie  

 

Dinsdag 11 juni  H. Barnabas, apostel 
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AGENDA 

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog 

naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna 

brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlin-

gen om aan de menigte uit te delen.  Lucas 9,16 

Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen 

en zei tegen haar: “Weeklaag niet meer.” Hij kwam dichter-

bij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en 

zei: “Jongeman, ik zeg je: sta op!”. De dode richtte zich op 

en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moe-

der.  Lucas 7,13-15 



 

Woensdag 12 juni 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

 

Donderdag 13 juni  H. Antonius van Padua 

 

Vrijdag 14 juni 
St. Liduina, patrones van Schiedam 

Om 19.00 uur Liduinaviering (Zie blz. 18) 

 

Zondag 16 juni 

Elfde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en 

Communiedienst met samen-

zang en orgelspel van Nel de 

Heer. 

Voorganger: Corry Smits 

2 Samuel 12,7-10+13 / Lucas 7,36-8,3 

 

Woensdag 19 juni 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

 

Vrijdag 21 juni   
H. Aloïsius Conzaga 

Om 20.00 uur concert van “At Once”  

(zie blz. 13) 

 

Zaterdag 22 juni  

HH. John Fischer en Thomas More 

 

Zondag 23 juni 
Twaalfde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.  

Voorganger: pastor Avin 

Zacharias 12,10-11  

Lucas 9,18-24 
 

Maandag 24 juni 

Geboorte van Johannes de Doper   hoogfeest 

 

Woensdag 25 juni 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot. 
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Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het 

aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar 

tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in 

met de olie.  Lucas 7,36 

Met het oog op de leerlingen zei Jezus: "Als iemand achter 

mij aan wil komen, laat hij met zichzelf breken, dagelijks 

zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wie zijn le-

ven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om 

mij verliest, die zal het redden,"  Lucas 9,23-24 



 

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) 
 

Donderdag 27 juni  
O.L.V. van altijddurende Bijstand 
 

Zaterdag 29 juni 
HH. Petrus en Paulus, apostelen   hoogfeest 
 

Zondag 30 juni 
Dertiende zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel.  

Voorganger: Lidwien Meijer 

1 Koningen 19,16b+19-21 

Lucas 9,51-62 

 

Woensdag 3 juli  H. Tomas, apostel 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: nog niet bekend 
 

Vrijdag 5 juli  Eerste Vrijdag 
 

Zaterdag 6 juli  H. Maria Goretti 

 

Zondag 7 juli 
14e Zondag door het jaar 

Om 09.00 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. 

Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 

Jesaja 66,10-14c / Lucas 10, 1-12.17-20 

 

Dinsdag 9 juli  HH. Martelaren van Gorcum 

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 10 juli 
Om 09.30 uur viering in de pastorie. 

Voorganger: nog niet bekend 
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Weer een ander zei: “Ik zal U volgen, Heer, maar sta me 

toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.” 

Jezus zei tegen hem: “Wie de hand aan de ploeg slaat en 

achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk 

van God.”   Lucas 9,61-62 

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij 

twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats 

waar hij van plan was heen te gaan. 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.  Lucas 10,1-2 



 

Donderdag 11 juli   
H. Benedictus, abt, patroon van Europa 

 

Zaterdag 13 juli  H. Henricus 

 

Zondag 14 juli 
Vijftiende zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en 

Communiedienst met zang van 

het H. Hartkoor 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Deuteronomium 30,10-14   

Lucas 10, 25-37 

 

Maandag 15 juli  H. Bonaventura 

 

Dinsdag 16 juli 
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel 

 
Woensdag 17 juli  H. Odilia 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: nog niet bekend 

 

Zondag 21 juli 
16e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

 

Genesis 18, 1-10a / Lucas 10, 38-42 

 
Maandag 22 juli  H. Maria Magdalena 

 

Dinsdag 23 juli   
H. Brigitta, patrones van Europa 

 

Woensdag 24 juli 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: nog niet bekend 

 

Donderdag 25 juli  H. Jacobus, apostel 

 

Vrijdag 26 juli  HH. Joachim en Anna 
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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.  Lucas 10,33-34 

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gast-

vrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 

Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten 

en luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta werd hele-

maal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. 

Lucas 10,38-40 



 

Zaterdag 27 juli  Z. Titus Bransma 

 

Zondag 28 juli 
17e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel.  

Voorganger: Corry Smits 

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

 
 

 

 

 

Succes 
Ook deze keer is de voorjaarsrommelmarkt van za-

terdag 20 april weer succesvol verlopen. 

Ons halfjaarlijkse evenement werd goed bezocht. 

Het was weer echt gezellig en de opbrengst was 

rond de € 2100.  

Als je nagaat dat er voor ’n glas 25 cent, voor een 

LP 50 cent, voor een legpuzzel slechts 1 eurootje 

wordt gevraagd en voor een boek ook zoiets, dan 

moeten er wel weer heel veel spulletjes over de 

toonbank zijn gegaan! 

Alle klanten, vrijwilligers (op de voor- en achter-

grond) hartelijk dank!  

 

Concert 
Op vrijdag 21 juni geeft het Urker trio At Once een 

concert in de H. Hartkerk. At Once bestaat uit drie 

professionele zangers die in hun tour 'Toekomst' 

een brug slaan tussen klassiek en gospel. Door hun 

eigen sound, het duidelijke geluid van Jaap Kra-

mer, geflankeerd door de zoetgevooisde klassieke 

stem van Jacob Schenk en de heldere klank en de 

soms wat ruigere sound van Marco Hoorn weten 

ze harten te raken. Welk instrument ze gebruiken 

is altijd weer een verassing. 

Dat deze mannen een missie hebben, komt over-

duidelijk naar voren. At Once wil haar talenten in-

zetten tot meerdere glorie van hun Heiland en zin-

gend en musicerend hun gaven gebruiken om de 

boodschap over te brengen.  

Aanvang van het concert is 20.00 uur. 

Een toegangsbewijs kost € 12,50 (exclusief reser-

veringskosten).  

Kaarten aan de kerk zijn (indien voorradig) € 15,-. 

Meer informatie is te vinden op: 

www.concertbureau.nl/?id=519 
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Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, 

zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden open-

gedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en 

voor wie klopt zal worden opengedaan.  Lucas 11,9-10 

NIEUWS 



 

 

 

 

 

 

Maria Goretti (6 juli) 

Maria was een vroegrijp meisje, dochter van Luigi 

Goretti, geboren 26 december 1859 te Coraldino 

en Assunta Carlini, geboren 16 augustus 1866 te 

Senigallia. Zij deed hoogstwaarschijnlijk haar eer-

ste communie op 29 mei 1902. Op 5 juli 1902 

werd zij op elfjarige leeftijd met veertien messte-

ken neergestoken door 

Allesandro Serenelli die 

haar wilde aanranden. 

Hij gaf haar de keuze, 

zonde doen of sterven. 

Nadat zij haar belager 

had vergeven stierf ze 

twee dagen later in het 

ziekenhuis met een 

kruisbeeld en een medaillon van Onze-Lieve-

Vrouw in haar handen. De moordenaar werd op 16 

oktober 1902 veroordeeld tot dertig jaar dwangar-

beid. Hij kreeg in de gevangenis een visioen van 

Maria Goretti. Tijdens kerstmis 1937 vroeg hij 

Maria's moeder om vergiffenis. Later bekeerde hij 

zich en trad in als broeder bij de kapucijnen. 
 

Verering 
 

Op 15 maart 1945 werd het decreet uitgevaardigd 

over haar martelaarschap en op 27 april 1947 werd 

zij zalig verklaard. Het meisje werd op 25 juni 

1950 door paus Pius XII heilig verklaard. Bij deze 

ceremonie was de moeder van de heilige aanwezig, 

een unicum, en ook de moordenaar. Haar feestdag 

is op 6 juli (vroeger 5 juli). Zij is de patrones van 

de jonge meisjes en van de slachtoffers van aan-

randing en verkrachting. 
 

Wetenswaardigheden 
 

In Zonhoven was van 1954 tot 1980 een school, 

opgericht door de Zusters van Liefde, die het Ma-

ria Goretti instituut heette. Sinds 1982 huisvest de 

Vrije Middenschool (VMS) in de gebouwen van 

het voormalig instituut. 

De Sancta Maria Mavo te 's-Hertogenbosch is ver-

noemd naar Maria Goretti. In de wijk Nulland in 

Kerkrade heeft de Maria Gorettikerk gestaan. Eind 

2009 werd de kerk afgebroken. De Maria Goret-

tistraat bestaat er echter nog steeds. 

Scholen voor katholiek basisonderwijs in Neder-

land vernoemd naar Maria Goretti zijn of waren 

onder andere gevestigd in Den Haag, Eindhoven, 

Enschede, Geleen, Gennep, Oss, Reuver, Maa-

stricht, Langeraar en Ouderkerk aan de Amstel en  
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niet te vergeten ook in Schiedam. 
 

Literatuur 

M. Bruyns schreef Maria Goretti, over het leven en 

sterven van een martelares voor de zuiverheid, uit-

gegeven in 1950 door Fontein te Utrecht.  
 

bron: Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

Beste parochianen 
Zojuist kreeg u de mededeling, of u las bijgaande 

brief van het parochiebestuur, dat ik ga vertrekken 

als pastor van de parochie de Goede Herder. Ik 

hecht eraan dit besluit nog even persoonlijk toe te 

lichten.  
 

In september 2004 ben ik in Schiedam komen wo-

nen. Met veel plezier heb ik de jaren die volgden, 

gewerkt in twee Schiedamse parochies. Op de fu-

sie zat ik niet te wachten, maar het fijne pastores-

team, het loyale parochiebestuur, én de vele be-

trokken parochianen, gaven me toch genoeg ver-

trouwen om het Goede-Herder-avontuur aan te 

gaan.  

 

Dit vertrouwen is nooit beschaamd, dat wil ik hier 

benadrukken. Maar de afgelopen jaren heb ik toch 

beleefd als moeizaam. Het plezier, de voldoening 

in het werk, dat ik vóór die tijd had, was er niet 

meer. Soms was het er ook wél, maar dan moest ik 

weer verder, naar een volgende gemeenschap. Het 

is voor mij te veel pastoraat op afstand, te versnip-

perd en dat past niet bij me. Ik heb er lang over na-

gedacht, maar vorige maand toch de knoop door-

gehakt en het besluit genomen vervroegd met pen-

sioen te gaan.  
 

Hoe nu verder? Ik ben bepaald nog niet uitgeblust 

en afgedraaid. De maanden september en oktober 

wil ik sabbathen, om even afstand te nemen. Daar-

na ben ik zeker benaderbaar voor vrijwilligerswerk 

in de parochie. In overleg met het pastoraal team 

en het bestuur zullen mogelijkheden daartoe nader 

worden onderzocht.  

 

Mij rest u te danken voor veel hartelijkheid, ver-

trouwen en steun die ik mocht ontvangen deze ja-

ren!  

 

Tot ziens! Vrede en alle goeds, 

 

Lidwien Meijer  

15 

AFSCHEID 



 

 

 

 

 

In dit Jaar van het Geloof wordt wereldwijd op 

een bijzondere manier aandacht gegeven aan 

Sacramentsdag door middel van een gelijktijdig 

uur van aanbidding. Op zondag 2 juni zal in 

Rome door paus Franciscus, en in kathedralen 

wereldwijd van 17.00 uur tot 18.00 uur bij het 

sacrament worden gebeden. 
 

‘Blijf in mijn liefde’ 
Dat is de titel van de gebedskaart die speciaal van-

wege het Jaar van het Geloof en Sacramentsdag 

wordt verspreid en die is ontleend aan het Johan-

nes evangelie (Johannes 15, 1-11), waar Jezus 

zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in 

Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, 

want los van Mij kunt gij niets. […] Blijft in mijn 

liefde.” 

Naast deze tekst uit het evangelie bevat de gebeds-

kaart een gebed van Ignatius van Loyola en korte 

passages uit Sacramentum caritatis, het document 

van paus Benedictus XVI over de eucharistie, bron 

en hoogtepunt van het leven en de zending van de 

Kerk (2007). 

 

Aanbidding buiten de Mis 
Onder verwijzing naar Sacramentum caritatis geeft 

de gebedskaart aan: “Aanbidding buiten de heilige 

Mis zet voort en maakt intenser wat tijdens de li-

turgische viering is gebeurd. Immers, alleen in de 

aanbidding kan een diep en waarachtig ontvangen 

rijpen. En juist in deze persoonlijke daad van ont-

moeting met de Heer rijpt vervolgens ook de socia-

le zending die in de Eucharistie opgesloten ligt en 

die niet alleen de barrière wil slechten tussen de 

Heer en ons, maar ook en vooral de barrières die 

ons van elkaar scheiden.” 
 

Meer informatie over de diocesane viering van Sa-

cramentsdag en de gebedskaart vindt u op de web-

site van www.rrk.nl  

16 

SACRAMENTSDAG 



 

 

 

 

 

Diakenwijding stagiair Franck Baggen 

(15 juni 2013) 
Misschien heeft u mij al eens gezien of gesproken, 

misschien ook niet. In ieder geval loop ik in uw 

parochie De Goede Herder stage als student voor 

het diaconaat. Ik ben herkenbaar aan mijn ‘zachte 

g’, die mijn Limburgse komaf verraadt.  
 

Voor mij is dit een bijzonder jaar. Het is namelijk 

het jaar van mijn diakenwijding. In juni – om pre-

cies te zijn: 15 juni om 11.00 uur in de kathedraal 

van Rotterdam – zal bisschop Van den Hende mij 

wijden tot permanent diaken. Ik ontvang de wij-

ding samen met Bertijn Prins, die ook tot perma-

nent diaken wordt gewijd. Een permanent diaken 

blijft diaken en zal niet tot priester worden gewijd. 

Het bijzondere van het permanent diaconaat is dat 

het openstaat voor gehuwde mannen. Dat is zo be-

sloten tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie, dat 

vorig jaar precies 50 jaar geleden werd geopend. 

Mijn echtgenote Ellis is voor mij een onmisbare 

steun op mijn lange weg naar de wijding. Ze zal dit 

ook blijven op de weg die volgt na de wijding, 

wanneer ik als diaken in de praktijk van het pasto-

raat kom te werken. 
 

Kiezen voor een ambt in de kerk is niet een kwes-

tie van een beroepentest. Het is allereerst je aange-

sproken weten door God. ‘Roeping’ is het woord 

dat we daar vaak voor gebruiken. Roeping, je ge-

roepen weten, is een proces van bewustwording, 

een pad waarop je gaandeweg tot de conclusie 

komt: dit is wat ik ervaar als Gods wil met mijn le-

ven en waaraan ik mij wil toewijden. Roeping is 

alsof er wordt aangebeld en je doet open. Maar… 

de weg naar de deur, naar Degene die aanbelt, is 

een lange weg. Ik had onderweg zo mijn twijfels: 

kan en wil ik dit wel? En Degene die aanbelt, is dat 

wel Hij die ik denk dat het is? Is het niet mijn ei-

gen stem die zegt: ga maar werken voor de kerk, 

dan ontmoet je veel mensen, heb je altijd werk en 

heb je een bisschop die zorgplichtig voor je is. Zo 

van: dan zit ik wel goed in deze onzekere tijden. 

De weg naar de deur is zo lang, omdat al deze ge-

dachtes moeten worden uitgezuiverd, zodanig dat 

ik alleen nog Gods stem kan horen. Mijn vrouw, 

familie en vrienden om mij heen zijn daarbij van 

onmisbare steun. Zij helpen mij in het helder ma-

ken van mijn roeping. Zij weten die nuchtere vra-

gen te stellen die ik mijzelf vaak niet durf te stel-

len. 

Zeven jaar geleden heb ik mij aangemeld bij het  
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bisdom. De bisschop – toen nog Mgr. Van Luyn – 
aanvaardde mij toen als student voor het bezoldigd 
(voltijd) permanent diaconaat. Mijn opleiding heb 
ik genoten aan de Priester- en Diakenopleiding Bo-
vendonk in het Brabantse plaatsje Hoeven, nabij 
Oudenbosch. Deze opleiding duurt zes jaar. De 
laatste twee jaar studeer je in combinatie met een 
praktijkstage. Deze stage loop ik dus in deze grote 
parochie. Pastoor Charles Duynstee is mijn stage-
begeleider. Ik ben pastoor Charles veel dank ver-
schuldigd voor zijn tijd, inzet en betrokkenheid, 
vooral omdat mijn stage soms extra druk legde op 
zijn agenda. Om van zeven zeer verschillende ge-
loofsgemeenschappen één parochie te maken 
vraagt veel inzet van Charles en het pastorale 
team. Ik heb grote bewondering voor hun inzet. 
 

Op 15 juni is het dan zover: het eindpunt van mijn 
studie en het startpunt van mijn diaconaat. Bovenal 
is het een hoogtepunt waarop ik Gods genade mag 
ervaren wanneer de bisschop mij de handen oplegt 
en mij wijdt tot diaken. In welke parochie ik als di-
aken ga werken, deelt de bisschop na afloop van de 
wijding mee aan alle aanwezigen. 
 

U bent op 15 juni van harte welkom om dit bijzon-
dere moment met mij te delen. Tussentijds wil ik u 
vragen voor mijn echtgenote en mij te bidden in 
deze tijd van voorbereiding. 
 

Dank en alle goeds,  
Franck Baggen  

 
 
 
 

 

 
Liduinaviering 14 juni - 19.00 uur  
Op vrijdag 14 juni is de naamdag van onze stads-
heilige St. Liduina. Zij is één van de Sterke Vrou-
wen van Schiedam. Haar naamdag mag in onze 
stad vanzelfsprekend niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Daarom wordt op 14 juni in onze kerk een 
speciale Liduina-viering gehouden.  
 

Achterin de kerk, in de Liduinakapel zullen vlak 
voor de Liduinaviering vier glas-in-loodpanelen 
worden geplaatst rondom de nieuwe kunstwerken 
die twee jaar geleden feestelijk zijn onthuld. Zo 
wordt het kunstwerk waarin Liduina centraal staat 
verder gecompleteerd. Bij deze nieuwe kunstwer-
ken zal in deze viering natuurlijk worden stilge-
staan.  
 

Pastoor Möller, de bouwpastoor van de Heilig 

Hartkerk en Liduina-kenner, heeft de eerste jaren 

na de bouw de robuuste kerk gesierd met diverse 

kunstwerken gewijd aan de stadsheilige. Op 14  
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juni a.s. wordt in de speciale viering in onze kerk 
over Liduina verteld, gezongen en Liduina’s le-
ven verbonden met het onze. We bezien wat haar 
leven voor ons, in onze tijd, onder moderne om-
standigheden kan betekenen.  
Het Heilig Hartkoor zal de viering opluisteren 
met Liduina-liederen. Pastor Lidwien Meijer zal 
deze avond voorgaan. De avond is ook heel ge-
schikt voor diegenen die wat meer willen weten 
over Liduina en haar leven. Aanvang van de vie-
ring is 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om 
elkaar onder het genot van een drankje te ontmoe-
ten.  
 

 
 
 
 
 

Dominicuslezing 
Jaarlijks organiseren de Dominicanen in het Rijn-
mondgebied de zogenaamde Dominicuslezing. 
Dit is altijd een lezing met een actueel onderwerp. 
Dit jaar wordt de lezing gehouden op zaterdagmid-
dag 1 juni.  
Thema: Kun je preken op internet?  - een nieuwe 
drievuldigheid: Youtube, Facebook en Twitter. 
Spreker is Nikolaas Sintobin s.j.  
Het is een onderwerp dat onze belangstelling vraagt 
omdat ook in onze parochies de computer en alle 
multimedia een steeds belangrijkere plaats in gaan 
nemen. Het is zonde wanneer wij die middelen niet 
zouden benutten om de boodschap van het evange-
lie te verspreiden.    
Nikolaas Sintobin laat ons actief ervaren hoe het 
internet een positieve bijdrage kan leveren aan ge-
loofsverkondiging.  
 

Waar : Dominicaanse Citykerk Het Steiger,  
Ingang : 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam. 
Wanneer : Zaterdag 1 juni van 15.30 tot 17.30 uur  
Kosten : € 7  
Aanmelden bij Jan van Duijnhoven 
E-mail : jvduijnhoven@kpnmail.nl 
 

 
 
 
 
 

Al enige tijd bereiden 40 jongeren uit onze paro-
chie De Goede Herder zich voor op het sacrament 
van het vormsel. Zij doen dit in twee groepen.  
Hierover hebt u kunnen lezen in het parochieblad 
‘Kerk aan de Waterweg’. 
schappen, worden op 2 juni gevormd in een geza-
menlijke viering. De vormheer is pater Thomas en 
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VORMSEL 



 

het jongerenkoor uit Maassluis zal de viering op-

luisteren met hun zang. 

Let op: deze viering zal om 10.00 uur beginnen!  
Twee van de jongeren zijn afkomstig uit de deelge-

meenschap Heilig Hart: namelijk Mats Nelisse en 

Hannah Staal. 

We wensen alle jongeren en hun ouders een hele 

mooie inspirerende viering toe! 
 

Inzameling 

We gaan met de jongeren eind juni nog naar een 

project in Rotterdam om te helpen met voedsel uit-

delen aan armen en daklozen. Hiervoor willen we 

graag houdbare levensmiddelen gaan inzamelen 

om mee te nemen.  

Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan kunt u 

vanaf 2 juni houdbare levensmiddelen, (denk aan 

rijst e.d.) inleveren achter in de kerk. Alvast be-

dankt! 
 

Namens de werkgroep vormsel 

Marian Bergwerf 
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DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 

45 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 

van… 
 

Bloemen en Planten 

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

3114 CC  Schiedam-Zuid 



 

 
parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

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

gironummer: 21385 t.n.v.  

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

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

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

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

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

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Coert Biesjot, pr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


