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24 december (nachtmis) 

Jaap Bel, ouders Haesakkers, Franciscus  

Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van Mil,  

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

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

Eerste Kerstdag (dagmis) 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, ouders Ronteltap –  

Kouwenhoven, Ben Schueler en voor alle  

overleden pastores, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 28 december 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, ouders Ronteltap – 

Kouwenhoven, Ben Schueler en voor alle  

overleden pastores, vrijwilligers en  

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 4 januari 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle  

overleden pastores, vrijwilligers en  

weldoeners van  onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 11 januari 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  

familie Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler, 

Piet Wijnen en voor alle overleden vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 18 januari 

Franciscus Laurentius Geerdes, 

Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil, overleden ouders 

Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
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Zondag 25 januari 
Franciscus Laurentius Geerdes, 

Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

 

 

 

 

 

Peerke Donders C.Ss.R, missionaris 
'Batavia', Paramaribo, Suriname; † 1887 

Feest 14 januari 
 

Peerke Donders werd te Heikant, een buurtschap 

nabij Tilburg, geboren op 27 oktober 1809 uit zo'n 

gezin waar ze de ene klap na de andere te verduren 

krijgen: ze waren straatarm, vader verloor in korte 

tijd drie keer zijn vrouw, onder wie de moeder van 

Peerke, en bovendien stierven een paar kinderen 

een vroegtijdige dood. Voor Peerke leek de toe-

komst duidelijk: meehelpen om aan de kost te ko-

men. Hij werd thuiswever. Maar hij wilde graag 

priester worden. Het schijnt dat zijn biechtvader 

hem heeft gezegd: 'Jij moet je vader helpen: dat is 

jóúw priesterschap.' Toch bleef het priesterschap 

hem trekken. In een brief aan zijn pastoor zette hij 

nog eens uiteen waarom hij zo graag wilde; hij was 

eerlijk genoeg ook de bezwaren ertegen te vermel-

den. De pastoor oordeelde positief. Peerke mocht 

het proberen. Hij was toen 22 jaar. 
 

Hij ging naar het seminarie van Sint-Michiels-

gestel, waar hij huisknecht-student werd. Een licht 

was hij niet. Dat gemis maakte hij goed door zijn 

gaven van hart. Later verhuisde hij naar Haaren. 

Op 5 juni 1841 werd hij te Oegstgeest priester ge-

wijd. Kort daarna kwam de noodkreet van de bis-

schop van Suriname hem ter ore: of er edelmoedi-

ge priesters waren die hun pastorale zorg wilden 

wijden aan de Hollandse koloniën die zo geteisterd 

werden door tropische ziekten. Peerke was de eni-

ge die zich aanmeldde. 
 

Op 16 september 1842 arriveerde hij in Paramari-

bo. Zijn werkterrein werd al gauw het oerwoud: hij 

werd rivierenpater. Omgeven door muskieten en 

allerhande ongedierte trok hij naar de nederzettin-

gen van de bosnegers, naar de dorpjes van de ne-

gerslaven die door de Hollanders uit Afrika naar 

Suriname waren gesleept en nu van de plantages 

waren gevlucht tot diep in de oerwouden; hij be-

steedde zijn zorgen aan de Indianen, van wie vooral 
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de Arrovacchi toegankelijk waren voor het 

evangelie. Op zijn oude dag zou hij zichzelf nog 

leren harmonium spelen om des te gemakkelijker 

toenadering tot stand te brengen. 

Toch is Peerke Donders het beroemdst geworden 

om zijn werk in de melaatsenkolonie 'Batavia' een 

eind buiten Paramaribo. Aan deze eenzame, 

verstoten en vergeten mensen heeft hij de meeste 

toewijding besteed. Hij verzorgde de walgelijkste 

ziektegevallen, aanhoorde hun klachten en 

verhalen, probeerde ze op te beuren, en legde hun 

uit dat de zonde veel en veel erger is dan de 

melaatsheid. Het schijnt dat ze hem desondanks 

een keer verdreven hebben. Maar met gejuich werd 

hij later weer ingehaald. 

In 1865 werd de Surinaamse missie toevertrouwd 

aan de paters Redemptoristen. Op zijn oude dag 

trad Peerke dus toe tot deze congregatie, en legde 

van harte de drie religieuze geloften af van 

armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. In wezen 

betekende dit voor hem geen enkele verandering. 

In feite was hij zijn hele leven al bezig in de geest 

van die geloften. 

Op 14 januari 1887 kwam er een eind aan dit 

heilige leven. Hem schijnt ooit gevraagd te zijn of 

hij nu meer van God hield of van de mensen. Zijn 

antwoord herinnerde aan het beroep dat hij ooit 

geleerd had: 'Je vraagt toch ook niet aan een wever 

of de schering belangrijker is dan de inslag?' 

Afgebeeld: Van hem zijn 

authentieke portretten 

bewaard: een magere 

man, aan wie de 

eenvoud en hartelijkheid 

van zijn gezicht zijn af te 

lezen.  

In de kathedrale Sint-

Bavokerk te Haarlem 

wordt hij afgebeeld met 

een melaatse: terwijl de 

rechterhand bescher-

mend rust op de schou-

der van de zieke, beurt hij hem met de linker op. 
 

bron: www.heiligennet.nl 

 

 

 

 

 

 

Je zult nooit tijd vinden, 
je zult tijd moeten maken. 

 

Bond zonder Naam 

 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 

Kerst Quilts 
Expositie van drie quiltvriendinnen uit Schiedam 

 

Tot 15 januari 

Inloophuis De Wissel, Broersveld 123b 
 

Deze expositie toont Kerst quilts gemaakt door een 

groepje van drie quiltvriendinnen uit Schiedam,  

te weten: Daniëlle Hanekamp,  

Trudy Onverwagt en Marja Schneider. 
 

Al 15 jaar lang, eenmaal per week, komen zes quilt-

vriendinnen bij elkaar. Onder het genot van de nodige 

versnaperingen worden behalve patronen en stofjes 

ook lief en leed gedeeld. Dit samenzijn noemt men in 

de quiltwereld een bee. Voor de nodige inspiratie 

zorgt het bezoeken van tentoonstellingen, het lezen 

van quiltboeken en de onderlinge uitwisseling van 

ideeën. Tijdens de bee werkt ieder aan haar eigen 

quilt. De resultaten kunt u in deze Kerstexpositie bekij-

ken. 

Inloophuis DE WISSEL is een initiatief van de kerken in Schie-

dam en is voor bezoekers open op woensdag, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De expositie is te be-

zichtigen van 6 december t/m half januari . 
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 Woensdag 24 december 18.30 uur 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 

voorganger: pastor Mirjam Heikens 

m.m.v. het kinderkoor  

o.l.v. Jolanda Konings. 

Piano/orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 18.00 uur 

kerstliederen vanaf: 18.15 uur 

  

Woensdag 24 december 22.00 uur 

NACHTMIS  
voorganger: pastoor A.A. van Well 

m.m.v. het H. Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings 

orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 21.30 uur 

kerstliederen vanaf: 21.45 uur 

 

Eerste Kerstdag 25 december 9.30 uur 

WOORD- EN COMMUNIEVIERING 
voorganger: pastor Mirjam Heikens 

m.m.v. het H. Hartkoor 

 

Tweede Kerstdag 26 december 

GEEN VIERING 

DE WISSEL 



 

 
 
 

 

 

In januari is er weer een wijklunch: op 20 januari 

is ieder welkom om een hapje mee te eten. Op het 

menu staan verschillende stamppotten - en natuur-

lijk is er ook iets voor of na. Aanvang als altijd om 

12.00 uur.  

Opgeven kan bij Corry Smits of Ted Konings (zie 

achterop). 
 

Graag tot ziens!  

het team van de wijklunch 

 

 

 

 

 

Liduinajaar in Schiedam. 

 2015 Wordt in Schiedam het jaar van Liduina. In 

de stad en de parochie worden veel activiteiten ge-

organiseerd waarin de stadsheilige voorbij komt; 

de meeste organisaties en instellingen in de stad 

doen mee en stemmen hun programma af op het 

Liduinajaar.  

Zo zullen er lezingen zijn, wandelingen en open-

stellingen van plekken waar kunstwerken over Li-

duina aanwezig zijn. Op de scholen zal aandacht 

zijn voor Liduina en zelfs op de schaatsbaan zal de 

stadsheilige niet worden vergeten. Allicht zal ook 

een tentoonstelling niet 

ontbreken.  

Onlangs werd al een 

eerste activiteit georga-

niseerd: het Schiedams 

Dictee ging over Li-

duina. 

In oktober werd het logo 

van het Liduinajaar ge-

presenteerd, u treft het 

hiernaast aan.  

Via de bekende informatiekanalen zal u de komen-

de maanden geïnformeerd worden over alles wat er 

in het Liduinajaar te gebeuren staat.  

Vergeet de website www.heilighartkerk.nl niet, 

maar ook www.liduinavanschiedam.nl is een adres 

om in de gaten te houden. Wie actief is op Face-

book is van harte uitgenodigd om daar het Li-

duinajaar te 'liken', zoals dat heet; als u dat doet 

ontvangt u berichten over het Liduinajaar op de 

tijdslijn. 

De redactie wenst u nu alvast een geweldig  

Liduinajaar!  
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WIJKLUNCH 

H. LIDUINA 



 

 

 

 

 
 

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

Woensdag op donderdag 

24/25 december 
Heilige Kerstavond en Kerst-

nacht 

Kerstmis, geboorte van de Heer, 

hoogfeest 

Om 18.30 uur Gezinskerstvie-

ring (Woord- en Communiedienst) m.m.v. het kin-

derkoor o.l.v. Jolanda Konings.  

Piano/orgel: Henry de Wolf, trompet en bas: Peter 

Simons, drums: Jan Bekkers. Kerstliederen vanaf: 

18.15 uur  Voorganger: pastor Mirjam Heikens 

N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes 

meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel, 

fluitje, tamboerijn, deksels enz. 
 

Om 22.00 uur Nachtmis van Kerstmis m.m.v. het 

Heilig Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings.  

Orgel: Henry de Wolf. 

Voorganger: pastor A.A. van Well 

Jesaja 9,1-3+5-6 / Lucas 2,1-14 

 

Donderdag 25 december 
Eerste Kerstdag 

Om 09.30 uur Viering van 

Kerstmis (Woord- en Commu-

niedienst) met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings 

Orgel: Henry de Wolf 

Voorganger: pastor Mirjam Heikens 

Jesaja 52,7-10 / Johannes 1,1-18 
 

Vrijdag 26 december  Tweede Kerstdag 

H. Stephanus, eerste martelaar         GEEN VIERING 

 

Zondag 28 december 
HH. Onnozele Kinderen,  

martelaren 

H. Familie, Jezus, Maria en Jozef 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor o.l.v. 

Henry de Wolf. 

Voorganger: pater Avin Kunnekkadan 

Sirach 3,2-6+12-14 / Lucas 2,22-40 
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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  



 

 

Woensdag 31 december   
H. Silvester I, paus / Oudejaarsdag 
 

Donderdag 1 januari  
H. Maria, moeder van God / Nieuwjaarsdag 
 

Vrijdag 2 januari  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 4 januari 
Openbaring des Heren 

(Driekoningen) Hoogfeest 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer.  

Voorganger: Kees Koeleman 

Jesaia 60,1-6 / Matteüs 2,1-12 

  

Zondag 11 januari 
Doop van de Heer 

Om 09.30 uur Eucharis-

tieviering met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry 

de Wolf. 
 

Voorganger: pastor Henri Egging 

Jesaja 42,5a+1-4+6-7 / Markus 1,7-11 

 

Woensdag 14 januari   
Z. Peerke Donders  (Zie onder ‘Heiligen’ blz. 3) 
 

Zaterdag 17 januari  H. Antonius, abt 
 

Zondag 18 januari 
Tweede zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharis-

tieviering met samenzang en 

orgelspel.        

Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 

1 Samuel 3,3b-10+19 / Johannes 1,35-42 
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Nu werd hij door de Geest de tempel ingeleid; en toen de 

ouders het Kind Jezus binnenbrachten, om naar de gewoon-

te der wet met Hem te doen; nam Simeon het in zijn armen, 

en loofde God, en zei: laat nu Uw dienstknecht gaan in vre-

de naar Uw woord.   Lucas 2,27-29 

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 

vreugde. In het huis gekomen, vonden zij het Kind met Ma-

ria, zijn moeder. Zij vielen op hun knieën om het Kind te 

aanbidden; zij haalden hun schatten tevoorschijn en schon-

ken hem goud en wierook, en mirre.  Matteüs 2,10-11  

En het geschiedde in die dagen, dat Jezus kwam van Naza-

reth, gelegen in Galilea, en zich door Johannes liet dopen in 

de Jordaan. En terstond, toen Hij uit het water opklom, zag 

Hij de hemel opengaan, en de Geest, in de gedaante van een 

duif, op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel sprak: 

Gij zijt mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb!  

Markus 1,9-11 



 

Dinsdag 20 januari 
HH. Fabianus en Sebastianus 

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 21 januari  H. Agnes 
 

Vrijdag 23 januari  Z. Henricus Suso 
 

 Zaterdag 24 januari   
H. Franciscus van Sales, patroon van de Salesianen 
 

Zondag 25 januari 
3e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharis-

tieviering met zang van het 

H. Hartkoor. 

Voorganger:  

pastor Charles Duynstee 

Jona 3,1-5+10 / Markus 1,14-20 

 
 

Woensdag 28 januari 
H. Thomas van Aquino 
 

Vrijdag 31 januari 
H. Johannes (Don) Bosco, stichter van de Salesianen 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 29 november 2014 werden  

in onze kerk gedoopt 
 

Marleny Francisca Nepamucena 
en 

Queensainy Preyshawnley Gié-vorry Avastia 
 

Wij feliciteren de ouders, peter en meter, familie 

vrienden en kennissen van de beide dopelingen 

met deze heugelijke gebeurtenis! 
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De volgende dag stond Johannes daar weer samen met twee 

van zijn discipelen. Toen Jezus daar voorbij wandelde, zei 

hij tot hen: Ziet, het Lam Gods! De twee discipelen hoorden 

wat hij zei en zij volgden Jezus.  Johannes 1,35-37 

Toen Hij langs het meer van Galilea wandelende, 

zag Hij Simon en Andreas, zijn broeder, die het 

net uitwierpen (want zij waren vissers); en Jezus 

zei tot hen: Volgt mij, en Ik zal jullie visser van 

mensen maken. En zij lieten meteen hun netten 

liggen en volgden hem.  Markus 1,16-18 

FAMILIEBERICHTEN 



 

 

 

 
 

 

In de vorige Gorzenklok heeft u kunnen lezen over 
een onderzoek naar een verwarmingssysteem. Inmid-
dels is het onderzoek afgerond en heeft onze gemeen-
schap toestemming van het parochiebestuur gekregen 
om een nieuw verwarmingssysteem te installeren. Dit 
systeem bestaat uit twee antracietkleurige schalen 
met daarin 4 korte golf infrarood verwarmingsele-
menten van elk 2000 Watt. De beide schalen wordt 
geplaatst aan de voorzijde van het kunstscherm, bo-
ven de ruim 150 zitplaatsen. Omdat de warmte van 
boven komt en zoveel mogelijk moet worden voorko-
men dat de koude bank en koude kerkvloer afbreuk 
doen aan een prettig gevoel, worden de kerkbanken 
voorzien van kussens en worden de grote openingen 
in het souterrain, waardoor momenteel veel koude 
lucht stroomt, gedicht. 
 

Sinds begin december doen alle 20 lampen in de nok 
van de kerk het weer. Zeven defecte lampen zijn ver-
vangen en twee kapotte armaturen gerepareerd. Met 
grote dank aan twee personen die de reparatie in de 
vorm van een vriendendienst hebben uitgevoerd. 
Nu we het toch over succesvolle reparaties hebben:   
* twee koorleden hebben een nieuwe verlichting ge-
monteerd op de grote kerstster aan de toren. * De ver-
sterker van de spraak-geluidsinstallatie bleek na een 
paar weken defect en is vervangen. * Ook de verwar-
mingsketel voor de grote pastoriezaal werkt weer. 
 

De H.Hartkerk heeft uit het wijkbudget van de ge-
meente Schiedam een donatie ontvangen ter aan-
schaf van een draadloze microfoon en een verster-
ker. Deze zullen in de pastorie worden ingezet 
voor sociaal-maatschappelijke activiteiten en ook 
in de kerk voor bijvoorbeeld de schoolvieringen.  
 

 

 

 
 

 

Het recept voor geluk volgens paus Franciscus. ‘Hoe 

word je gelukkig?’ Op die vraag van de Argentijnse 

journalist Pablo Calvo op 7 juli van dit jaar voor het 

blad Viva, dacht de paus even na en gaf toen de vol-

gende 10 tips:  

Leef en laat leven – maak je niet druk en je 

vindt vrede… 

Geef jezelf aan anderen – stromend water leeft, 

terwijl stilstaand water gaat stinken; stop 

egoïsme… 

Wees welwillend en nederig – de wijsheid van 

oude en bezonnen mensen… 
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BEHEERCOMMISSIE H. HART 

DOOR U VOOR U (1) 



 

Speel met kinderen – een speelse manier van om-

gaan met elkaar maakt minder gespannen… 

Breng de zondag door met je familie – altijd maar 

werken is niet gezond… 

Help jongeren aan werk –  verlos ze van een zin-

loos bestaan… 

Heb zorg voor de Schepping – dan krijg je het leven 

en hoef je het niet steeds zelf uit te vinden.. 

Vergeet het negatieve maar snel – de behoefte om 

het slechte te zien en te zeggen van de ander is 

een teken dat je zelf niet goed in je vel zit… 

Respecteer mensen die anders denken – je hoeft 

niet iedereen te bekeren naar je eigen ideeën... 

Zoek actief naar vrede – dat geeft rust, maar we 

moeten daar niet passief op wachten…  

 

 

 

 
 

Rhapsody in Blue met Kerst  
De decemberfeesten roepen bij mij elk jaar weer 

herinneringen op uit mijn jeugdjaren. Vanwege de 

aard van de sint- en kerstspullen die mijn ouders in 

ons kantoorboekwinkeltje in de Groenelaan ver-

kochten, was het een hectische maand. 

Ondanks alle drukte vond mijn vader nog tijd om 

die en gene te helpen met het maken van surprises. 

Nou deed hij dat heel graag en hij had natuurlijk 

alles bij de hand. Maar toch, het eindresultaat 

mocht er zijn. Ik herinner mij een beweegbare ro-

bot met alles erop en eraan en een prachtige grote 

vulpen met een dop die eraf kon. 

Op 6 december stonden onze cadeautjes op tafel. 

Voor mij zelden een grote verrassing, mijn moeder 

was niet zo goed in het verstoppen en ik was een 

erg nieuwsgierig kind. Maar feest was het! 

Mijn vader, altijd in voor een geintje, trok een lang 

nachthemd aan van ma, flanste een kartonnen mij-

ter in elkaar, plakte een wattenbaard aan zijn kin 

en nam de bezem als staf. Het zag er niet uit, maar 

wat hadden we plezier! Een poging van hem om 

zelf borstplaat te maken mislukte jammerlijk; bei-

tel en hamer waren nodig om de keiharde substan-

tie van het granieten aanrecht te bikken. 

Nauwelijks bekomen van de Sint-drukte in de win-

kel, begon de verkoop van kerstspullen, doosjes 

gladde en gedraaide kaarsjes, kerstballen die nog 

kapot konden vallen, knijpvogeltjes met veren 

staartjes, zilver lametta en engelenhaar. En dan wa-

ren er de kerst- en nieuwjaarskaarten, dozen vol, 

gelukkig en zalig, een nauw luisterende scheiding.  

Ik zal zo een jaar of tien geweest zijn toen mijn 

vader ons en zichzelf een platenspeler cadeau deed. 

Er zat een kleine collectie 78-toerenplaten bij: 

Mantovani, Frank Sinatra, Pat Boone, Vera Lynn. 

Met een schuifje kon je de snelheid instellen: 33, 
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45 of 78 toeren. Deed je het verkeerd, dan leverde 

dat rare effecten op. 

Met een hendeltje kon je de arm met het naaldje de 

plaat op sturen En, o wonder, het was ook nog een 

platenwisselaar! Op een grote pen schoof je tien 

platen, die op hun beurt naar beneden zakten en 

hun nummer lieten horen. 

Op eerste kerstdag werd proefgedraaid. Pa was net 

in slaap gesukkeld bij de kerstliedjes van de Leidse 

Sleuteltjes, toen mijn favoriet van toen op de draai-

schijf belandde, Rhapsody in Blue van George 

Gershwin. Nou begint die met een alarmachtige 

uithaal van de klarinet en ik had het volume flink 

hard gezet. Hevig geschrokken ontwaakte mijn 

vader uit zijn slaapje, “Brand, brand!” roepend. 

We stelden hem gerust en hebben daarna met el-

kaar nog een gezellige kerst en jaarwisseling ge-

had. Dat wens ik u straks van harte toe. Het aller-

beste voor het nieuwe jaar. 
 

Liesbeth Dingenouts 
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Een spannende tocht  
voor kinderen van 4-10 jaar 

 

Vertrekpunt: molen De Nolet om 17.00 uur 
 

De kinderen krijgen een lichtje en  

gaan op pad. Onderweg komen ze  

figuren uit het kerstverhaal tegen. 
 

De tocht eindigt met een verhaal bij het 

kerststalletje in de kerk. Na warme choco-

lademelk en lekkers is iedereen om onge-

veer 18.00 uur van binnen en buiten weer 

lekker warm. Dan is het al bijna kerstmis… 
 

Alle kinderen wordt gevraagd een klein 

speelgoedje mee te nemen. Dit stuurt de or-

ganisatie naar kinderen in noodgebieden. 

  

  

Levensmiddeleninzameling voor de  

VOEDSELBANK 
U DOET TOCH OOK MEE? 

Neem dan houdbare artikelen mee naar de kerk. 

De kinderen knutselen in de kindernevendienst ten 

bate van deze actie. Van de opbrengt wordt vers 

fruit gekocht voor de voedselbank. 
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HUMOR IN DE KERK 

Pastoriedeur open: 20.15 uur 

         Aanvang film: 20.30 uur 

  

Vragen? 

0640485775 of 0622235696 

    H. Hartkerk 2015 
 

Beste filmliefhebber, 
 

Voor aankomend jaar hebben wij een 

 aantal vrijdagavonden ingepland om 

 een mooie film te laten zien. 

 De volgende data (vrijdagavonden) 

 staan nu op de rol: 

16 januari 

13 februari 

13 maart 

17 april (onder voorbehoud) 

15 mei 

     Filmavonden 
   in de pastorie 

  van de 
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OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 

seeyou@otticafashion.nl 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 
van… 

 

Bloemen en Planten 

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

3114 CC  Schiedam-Zuid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

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

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

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

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

pastoraal team: Charles Duynstee, Henri Egging,  
 Avin Kunnekkadan, Mirjam 

    Heikens, Kees Koeleman. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

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

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Henri Egging, pr. 
secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 

lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 
lid:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 
postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   

        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 
lid (financiën): Astrid Prieckaerts   (06-38063402) 

lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

        redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 

        Ted Konings (06-48405775), 
         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 

Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 6e van de volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 

          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

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

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

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


