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VAN DE REDACTIE (1)

U als trouwe lezer heeft een Gorzenklok in handen
die er wat anders uitziet dan u gewend bent.
Steeds duidelijker wordt het dat er aparte rollen
zijn voor dit blad van de H. Hartgemeenschap en
het blad van parochie De Goede Herder, Kerk aan
de Waterweg. De Gorzenklok richt zich echt op de
mensen die zich thuis voelen in de H. Hart en op
de mensen uit de Gorzen en daarbuiten, die de kerk
misschien niet wekelijks van binnen zien, maar
graag willen volgen wat er speelt en op de hoogte
willen blijven van de activiteiten.
Vandaar dat het pastorale woord dat u van oudsher
op deze plek in het blad aantrof, hier voortaan niet
meer staat. Dat lijkt nu bij uitstek een stuk voor
alle kerkbetrokkenen in het Waterweggebied, dus
typisch iets voor KadW.
Wel in dit blad veel activiteiten in deze drukke tijd
voor kerst. We wensen ook u een goede voorbereiding op het grote feest en dan dagen van samenzijn
en ontspanning, van vreugde en toekomst.
God komt naar ons mensen toe, niet als God, maar
als Mens, als Kind. Dat vieren we met Kerstmis,
maar dat leven we elke dag, zo wensen we u toe.
Zalig kerstfeest!
de redactie

Gezinskerstviering
(Woord- en Communiedienst)
Kom op kerstavond 24 december a.s.
om kwart voor zeven naar de kerk om daar
de geboorte van Jezus te vieren!
Er is een feestelijke viering met kerstliedjes en
met toneel. Soms mag je zelf meedoen en
daarvoor mag je kleine instrumentjes
meebrengen, zoals een trommeltje, sambaballen,
triangel, fluitje, tamboerijn, of deksels.
Mirjam Heikens is de voorganger,
Het kinderkoor zingt o.l.v. Jolanda Konings,
Jan Bekkers doet het slagwerk.
Henry de Wolf speelt op het orgel en piano
Peter Simons op de trompet en basgitaar.
Vanaf 18.45 uur worden er
kerstliederen gezongen.
Om 19.00 uur begint de viering.
Het wordt een echt feest!
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VAN DE REDACTIE (2)

Zoals bekend zijn er twee bladen die voor onze
H. Hartgemeenschap informatie bevatten over
activiteiten en vieringen in onze kerk en daarbuiten, in onze parochie De Goede Herder.
Het parochiemagazine Kerk aan de Waterweg
(KadW), met informatie over Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, verschijnt 4x per jaar.
De Gorzenklok, met vooral informatie over gebeurtenissen in en rond de H. Hartkerk, verschijnt
daar tussenin, 8x per jaar.
DE GORZENKLOK
Nummer
Jrg.26, nr.-1
Jrg.26, nr.-2
Jrg.26, nr.-3
Jrg.26, nr.-4
Jrg.26, nr.-5
Jrg.26, nr.-6
Jrg.26, nr.-7
Jrg.26, nr.-8
Jrg.27, nr.-1

Periode
Kerst ‘13/jan ‘14
februari/maart
april
mei/juni
juli/1e helft aug.
2e helft aug./sept.
oktober
nov-1e helft dec.
Kerst ‘14/jan. ‘15

Inleveren kopij
n.v.t.
12 jan 2014
12 mrt 2014
12 apr 2014
12 jun 2014
26 jul 2014
12 sep 2014
12 okt 2014
08 dec 2014

KadW zal verschijnen: begin maart, begin juni,
begin september en half november.
Op deze plek willen wij graag nog eens de aandacht geven aan de digitale versie van De Gorzenklok. U kunt deze per e-mail ontvangen (stuur
een berichtje naar redactie@heilighartkerk.nl)
of downloaden van onze website
www.heilighartkerk.nl.
Ook het parochiemagazine KadW kent een digitale versie. Ook deze is per e-mail te ontvangen
(aanvraag via redactie@heilighartkerk.nl ) en kan
op het beeldscherm gelezen worden via de website www.goedeherderparochie.nl.
De redactie van De Gorzenklok hoopt u ook in
het komend jaar van dienst te kunnen zijn!

SPREUK VAN DE MAAND

Andermans boeken zijn duister te lezen
Nederlands spreekwoord
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MISINTENTIES

Zondag 19 januari
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
24 december (nachtmis)
Jaap Bel, ouders Bel Haesakkers,
Anthonius Cornelis van Duyn,
Franciscus Laurentius Geerders, Elisabeth
Helena van Noordt, ouders van der Plas - Lips,
ouders Van der Pas - Van Mil, Piet van Potten,
Wim van Riet, ouders Ronteltap - Kouwenhoven,
Ben Schueler en voor alle overleden pastores,
vrijwilligers en weldoeners van onze
geloofsgemeenschap.
Eerste Kerstdag (dagmis)
Jaap Bel, ouders Bel Haesakkers,
Anthonius Cornelis van Duyn,
Franciscus Laurentius Geerders, Elisabeth
Helena van Noordt, ouders Van der Plas - Lips,
ouders Van der Pas - Van Mil, Piet van Potten,
Wim van Riet, ouders Ronteltap - Kouwenhoven,
Ben Schueler en voor alle overleden pastores,
vrijwilligers en weldoeners van onze
geloofsgemeenschap.
Zondag 29 december
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus
van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,
Piet van Potten, Wim van Riet, ouders Ronteltap Kouwenhoven, Ben Schueler en voor alle
overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van
onze geloofsgemeenschap.
Zondag 5 januari
Anthonius Cornelis van Duyn,
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 12 januari
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Engering –
Hersbach en zonen, Nellie Kouwenhoven, Petrus
Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,
ouders Van der Plas - Lips, Piet van Potten,
ouders Ronteltap - Kouwenhoven, Ben Schueler,
Violetta Johanna van Riet, Piet Wijnen en voor
alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners
van onze geloofsgemeenschap.
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Zondag 19 januari
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 26 januari
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.

Doet u mee?
Met kerstmis staan we vaak extra stil bij de
noden van onze naasten. Dit jaar is in onze gemeenschap opnieuw gekozen om de Advent/Kerstactie te
houden ten bate van onze naasten dichtbij.
Daarom zullen we

levensmiddelen inzamelen
voor de Voedselbank Schiedam
De Voedselbank is de laatste jaren enorm gegroeid.
Onder de groep die een beroep doet op de
Voedselbank bevinden zich veel gezinnen.

U doet toch ook mee met
deze Advents/Kerstactie?
Neem dan houdbare artikelen mee naar de kerk.
De kinderen knutselen in de Advent tijdens de kindernevendienst ten bate van deze Adventsactie. Van de
opbrengst wordt vers fruit gekocht. Dan wordt het
een mooi kerstfeest voor iedereen!
De Pastoraatsgroep

BEHEERCOMMISSIE H. HART

Mutaties in de verschillende besturen
Eind 2013 heeft Louis van Poppel het financieel
beheer van de H. Hartkerk overgedragen aan Astrid Prieckaerts. Astrid draaide al een aantal maanden mee in de beheercommissie en heeft zo wat
kunnen wennen aan de werkzaamheden. Als econoom en registeraccountant is Astrid gewend om
met cijfers om te gaan. Momenteel is zij werkzaam
in het Erasmus Medisch Centrum. Astrid is geboren en getogen in Limburg, getrouwd met Anton
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Gerla en heeft twee kinderen in de basisschoolleeftijd: Bruno en Morris.
Louis van Poppel is sinds 2005 als bestuurslid verbonden geweest aan de H. Hartkerk, vanaf 2006
als penningmeester. In het bestuur is hij altijd gewaardeerd als een krachtig bestuurder die openheid
en transparantie voorstond en complexe problemen
helder uiteen wist te rafelen in simpele vervolgstappen. Louis gaat niet verloren voor de H. Hartkerk. Vanaf februari 2006 vertegenwoordigde hij
het toenmalig parochiebestuur in het bestuur van
de Vriendenstichting en sinds enkele maanden
heeft Louis het penningmeesterschap van de
Vriendenstichting op zich genomen. Vanuit deze
functie blijft hij nauw betrokken bij de toekomst
van de H. Hartkerk. Ook het bestuur van de Vriendenstichting is hiermee weer op sterkte.
Eerder dit jaar was Jan Franken - net als Louis jurist - al toegetreden tot het bestuur van de stichting.
Iedereen veel plezier en voldoening toegewenst in
hun nieuwe vrijwilligersfuncties!
Henry de Wolf
coördinator deelgemeenschap H. Hart

COMMUNIEFEEST

Eerste Communie 2014
In de vorige Gorzenklok hebben wij al kort geschreven over de Eerste Communie 2014.
In deze Gorzenklok het verzoek aan ouders van
kinderen, die op 25 mei 2014 mee willen doen aan
de feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie, dit aan ons te laten weten via een mailtje
naar Janet Bisschop (adres: zie hieronder).
Kinderen uit de groepen 4 of hoger van de basisschool die gedoopt zijn, zijn welkom om mee te
doen met het project “Blijf dit doen” en aansluitend hun Eerste Communie te doen.
De kinderen worden voorbereid op zes dinsdagmiddagen in de H. Hartkerk (van 15.30 tot ± 17.00
uur), er is een gezamenlijke bijeenkomst met de
ouders op een zondagmiddag, en er zijn twee bijeenkomsten ná de Eerste Communie.
De zaterdag vóór de grote dag zullen we een generale oefening houden in de kerk.
Op woensdag 12 februari beginnen we met de
eerste ouderavond (alleen voor de ouders). De
precieze plaats van samenkomst zal binnenkort te
vinden zijn op de website van de H.Hartkerk. Halverwege het project (eind april/ begin mei) vindt
een tweede ouderavond plaats.
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Omdat wij met een minimum aantal communicantjes van start willen gaan, is het belangrijk dat
wij tijdig weten hoeveel kinderen we kunnen verwelkomen. Meld uw kind dus aan vóór 30 januari 2014.
Dit alles kunt u terugvinden op de website van de
Heilig Hartkerk: www.heilighartkerk.nl. Op deze
site kunt u ook een aanmeldingsformulier downloaden. Vul dit in en verstuur het per e-mail aan
Janet Bisschop: jawobis@xs4all.nl.
Voor meer informatie: Janet Bisschop: telefoon
010-4736056 of 06-22235696 (niet bereikbaar van
22 tot en met 29 december).
Marian Bergwerf,
Mirjam Heikens,
Janet Bisschop - van Zwieten

Op zondagmiddag 22 december is
er de traditionele

Kerstlichtjestocht
Voor kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar

Begin: om 17.00 uur bij
molen De Nolet.
Alle kinderen krijgen een
kerstlichtje en gaan op pad.
Onderweg komen ze figuren uit het
kerstverhaal tegen.
Alle kinderen worden uitgenodigd
een klein speelgoedje mee te
brengen. Via Actie Schoenendoos
gaat dit speelgoed naar kinderen in
noodgebieden. Zo wordt het voor
kinderen hier én ver weg een mooi
kerstfeest.
De tocht eindigt met een verhaal en
muziek bij de kerststal in de
H. Hartkerk. Dan is er iets warms te
drinken met lekkers.

Nog even en het is Kerstmis…
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AGENDA

Dinsdag 17 december
Kerstviering van de Zonnebloem van 10.00 tot
16.00 uur.
Woensdag 18 december
Kerstvieringen basisscholen: om 9.30 uur de St.
Jozefschool, om 15.30 uur de St. Bernardusschool
en om 17.00 uur de St. Willibrordusschool.
Iedereen is welkom!
Zondag 22 december
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.30 uur eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: p. A. Heeren SDB
Jesaja 7,10-14 / Matteüs 1,18-24
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een
engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David,
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het
kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn
volk bevrijden van hun zonden.’ Matteüs 1,20-21

Na de mis is er, zoals op alle andere zondagen,
koffie of thee in de pastorie.
Om 17.15 uur begint de Kerstlichtjestocht voor de
kinderen (zie blz. 6 en 12).
---------------- Begin van de Kersttijd ----------------Dinsdag op woensdag
24/25 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Kerstmis, geboorte van de Heer
Hoogfeest
Om 19.00 uur Gezinskerstviering (Woord- en Communiedienst) m.m.v. het kinderkoor o.l.v. Jolanda Konings.
Piano/orgel: Henry de Wolf, trompet en bas: Peter
Simons, drums: Jan Bekkers. kerstliederen vanaf:
18.45 uur Voorganger: Mirjam Heikens
N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes
meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel,
fluitje, tamboerijn, deksels enz.
Om 22.15 uur Nachtmis van Kerstmis
m.m.v. het Heilig Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings
Orgel: Henry de Wolf. Synthesizer: Jurriaan Govaart.
Voorganger: pastoor A.A. van Well
Jesaja 9,1-3+5-6 / Lucas 2,1-14
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Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag
Om 09.30 uur Viering van Kerstmis (Woord- en Communiedienst) met zang van het H.
Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings.
Orgel: Henry de Wolf.
Voorganger: pastor Kees Koeleman
Jesaja 52,7-10 / Johannes1,1-18
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 bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen. Johannes 1,1-5

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag
H. Stephanus, eerste martelaar GEEN VIERING
Zaterdag 28 december
HH. Onnozele kinderen, martelaren
Zondag 29 december
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst.
Voorganger: Corry Smits
Jezus Sirach 3,2-6+12-14
Matteüs 2,13-15+19-23
Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en
zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van
Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn
zoon geroepen.’ Matteüs 2,14-15

Dinsdag 31 december H. Silvester I, paus
Oudejaarsdag
Woensdag 1 januari
H. Maria, moeder van God / Nieuwjaarsdag
Om 09.30 eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Vrijdag 3 januari Eerste Vrijdag
Zondag 5 januari
Openbaring des Heren
(Driekoningen) Hoogfeest
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger: Corry Smits
Sirach 24,1-2+8-12 / Johannes 1,1-18
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 bestaat. 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
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Woensdag 8 januari
Om 09.30 eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Zondag 12 januari
Doop van de Heer
Om 09:30 uur eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Jesaja 42,5a+1-4+6-7
Matteüs 3,13-17
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,
opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van
God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde.’ Matteüs 3,16-17

Na de mis wordt er materiaal uitgereikt voor deelname aan de Amnesty International-schrijfactie.
Dinsdag 14 januari Z. Peerke Donders
Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pastorie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of
bij Ted Konings (06-48405775)
Woensdag 15 januari
Om 09.30 eucharistieviering in de pastorie.
Aansluitend inzegening Liduina-ramen
(zie blz. 13) Voorganger: pastor Coert Biesjot
Vrijdag 17 januari H. Antonius, abt
Zaterdag 18 januari H. Margarita van Hongarije
Zondag 19 januari
Tweede zondag door het jaar

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel. Voorganger: pastor Mirjam Heikens
Jesaja 49,3+5-6 / Matteüs 1,29-34
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij
zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld
wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand
die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.”
Johannes 1,29-30

Maandag 20 januari
HH. Fabianus en Sebastianus
Dinsdag 21 januari
H. Agnes
Woensdag 22 januari
Om 09.30 eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 23 januari Z. Henricus Suso
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Vrijdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, patroon van de Salesianen
Zondag 26 januari
Derde zondag door het jaar
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: Past. Adrie de Lange
Jesaja 8,23b-9,3 / Matteüs 4,12-23
Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon,
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen
hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen
maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden
hem. Matteüs 4,18-20

Dinsdag 28 januari H. Thomas van Aquino
Woensdag 29 januari
Om 09.30 eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Vrijdag 31 januari
H. Johannes (Don) Bosco, stichter van de Salesianen
Dinsdag 24 december 19.00 uur

GEZINSKERSTVIERING
(Woord- en Communiedienst)

voorganger: pastor Mirjam Heikens
m.m.v. het kinderkoor
o.l.v. Jolanda Konings.
Piano/orgel: Henry de Wolf
Trompet en bas: Peter Simons
Drums: Jan Bekkers
kerstliederen vanaf: 18.45 uur
Dinsdag 24 december 22.15 uur

NACHTMIS
voorganger: pastoor A.A. van Well
m.m.v. het H. Hartkoor
o.l.v. Jolanda Konings
orgel: Henry de Wolf
synthesizer: Jurriaan Govaart
kerstliederen vooraf: 22.00 uur
Eerste Kerstdag 25 december 09.30 uur

EUCHARISTIEVIERING
voorganger: pastor Kees Koeleman
m.m.v. het H. Hartkoor
Tweede Kerstdag 26 december

GEEN VIERING
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FAMILIEBERICHTEN

Op maandag 11 november 2013 is op 76-jarige
leeftijd overleden

Tineke Hengst
Mevrouw Hengst woonde in de Schoolstraat.
------Op woensdag 14 november 2013 is op 97-jarige
leeftijd overleden

Suze Ronteltap - Kouwenhoven
Mevrouw Ronteltap woonde
in de Rozenburgsestraat.
------Op zaterdag 23 november 2013 is op 89-jarige
leeftijd overleden

Agatha Maria Theresia
van den Boogert - Näring
Mevrouw Van den Boogert woonde
in de Louise de Collignystraat.
------Op zondag 24 november 2013 is op 75-jarige leeftijd overleden

Beatrix Maria Francisca (Bea)
Jaspers - Bal
Mevrouw Jaspers woonde aan de Rembrandtlaan
------Op vrijdag 29 november 2013 is op 88-jarige leeftijd overleden

Petronella Maria Dries - Etman
Mevrouw Dries heeft voorheen aan de Havendijk
gewoond.
------Op dinsdag 3 december 2013 is op 81-jarige
leeftijd overleden

Willem Johannes (Wim) van Riet
Lid van het Heilig Hartkoor
De heer Van Riet woonde op het Arnoldipad.
------Op woensdag 4 december 2013 is op 84-jarige
leeftijd overleden

Mieke Hengst
Mevrouw Hengst woonde in de Schoolstraat.
------Op zaterdag 7 december 2013 is op 92-jarige leeftijd overleden

Arnoldus Jozef (Nol) Mulder
De heer Mulder woonde aan de Kappeyne
van de Coppellolaan.
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NIEUWS

Gorzenkerk in de schijnwerpers
De gemeente Schiedam heeft het grootste monument in de Gorzen in de schijnwerpers geplaatst:
de H. Hartkerk. Voor het kerkgebouw zijn vier
spots in de grond gemonteerd en twee hoge palen
aan de overzijde van de kerk bevatten drie schijnwerpers, zodat ook de toren mooi wordt uitgelicht.
Zowel de verlichting als de energiekosten worden
bekostigd door de gemeente Schiedam. Zodra de
straatlantaarns aangaan, flitsen ook de zeven schijnwerpers aan.
Het voornemen om de kerk uit te lichten bestond
al een paar jaren, onze koster Margo Heinsbroek
heeft ervoor gezorgd dat de gedane belofte niet
vergeten werd. Op de Facebook-pagina “Je bent
een Schiedammer als…” werd al in groten getale
de loftrompet gestoken over het resultaat.
Cursus kunstgeschiedenis
De nieuwe serie cursus Kunstgeschiedenis start op
29 januari 2014 in de pastorie met Lilian Boes.
Voor meer info: 06-48405775
Banken voor het kunstscherm
De zitruimte in de H. Hartkerk is een halve meter
groter geworden. Omdat de banken ‘voor het
kunstscherm’ toch wel wat dicht bij elkaar stonden
en sommige kerkgangers moeite hadden om de
benen comfortabel kwijt te kunnen, is de houten
ondergrond waarop de banken staan, vergroot. Behalve dat de banken nu 10 centimeter meer uit elkaar staan (en de tussenruimte groter is geworden
dan voor de plaatsing van het kunstscherm), is ook
het contact tussen de voorganger en de kerkgangers weer vijftig centimeter gegroeid! Het aantal
zitplaatsen (152 stuks) is gelijk gebleven. Overigens zijn er ook 53 zitplaatsen beschikbaar onder
het zijkoor aan de Mariazijde. De kerkbanken op
deze plaats zullen naar verwachting alleen met
zeer drukke vieringen worden gebruikt, als het
kunstscherm is verwijderd.
Kerstlichtjestocht
De Kerstlichtjestocht is dit jaar op 22 december.
Kinderen en hun begeleiders trekken dan met een
lichtje vanaf molen De Nolet, door de mooi verlichte straatjes van de Gorzen, naar de Heilig Hartkerk. Op zoek naar het kerststalletje.
Soms komen de kinderen onderweg koningen tegen, soms engelen. Soms is er sneeuw, maar nooit
schijnt de zon, want het is al lekker donker als de
tocht om 17.00 uur begint. Ook dit jaar is er tijdens
de tocht iets bijzonders aan de hand…
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Wil je precies weten wat er dit jaar te gebeuren staat,
kijk dan op www.heilighartkerk.nl. Daar kun je ook
lezen welk cadeautje je mee kunt nemen voor het
kindje in de stal. Deze cadeautjes gaan naar de kinderen in landen waar mensen niet rijk zijn, die een
doos ontvangen van Aktie Schoenendoos.
H. LIDUINA

H. Liduina in de aandacht!
U weet wellicht dat vorig jaar door de pastoraatsgroep van de Liduinabasiliek de Sint Liduina
Commissie Schiedam is opgericht. Inmiddels is
alweer de derde nieuwsbrief (14 november) verschenen, met onder meer aandacht voor de Liduinaviering in de H. Hartkerk. U kunt de nieuwsbrief per e-mail ontvangen na het sturen van een
berichtje naar voorzitter Ruud Poels:
poelsrw@hetnet.nl. De nieuwsbrief kunt u ook lezen via de website van onze parochie De Goede
Herder: www.goedeherderparochie.nl.
Volgend jaar zal de Liduinacommissie over een
eigen website beschikken.

Woensdagochtend 15 januari zal pastor Coert
Biesjot aansluitend op de eucharistieviering twee
nieuwe panelen in de Liduinakapel van onze kerk
inzegenen. De panelen zijn gemaakt door glaskunstenaar Henk van Kooy uit Delfshaven en zijn een
geschenk van de stichting Theophilus. Met deze
panelen zal fase-2 van de glas-in-loodkunstwerken
over Liduina zijn afgerond. Voor de derde en laatste fase, panelen met als voorstelling de beschermengel van Liduina, kunt u nog steeds doneren in
het kleine H. Hartkerkje in de Liduinakapel. Middels de glas-in-loodpanelen, die qua afbeeldingen
met name op kinderen zijn gericht, is de Liduinakapel aan weerszijden optisch afgeschermd
van andere ruimtes in de kerk, waardoor een intiem geheel is ontstaan.
Het H. Hartkoor heeft via de bibliotheek van de
universiteit van Nijmegen een oud liedboekje kunnen lenen, waarin melodieën zijn opgenomen van
Liduinaliederen van ruim een eeuw geleden. Tijdens de eerstvolgende Liduinaviering in de H.
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Hartkerk (zaterdag 14 juni 2014) zult u er iets van
kunnen horen.
Kunstenaar Jeroen Staal is bezig met ontwerpen
voor vier schilderijen ter plaatsing aan de altaarzijde van het onlangs onthulde flexibele kunstscherm
in onze kerk. De ontwerpen zullen aansluiten bij
de bestaande – onafgemaakte – grote wandschildering van Wim Adolfs. Zowel qua stijl als qua onderwerp: het einde der tijden en het Hemelse
Nieuw-Jeruzalem. En zoals Wim Adolfs in de bij
de schildering passende altaarstukken H. Liduina
tijdens haar leven heeft afgebeeld, zal H. Liduina
als schakel tussen Schiedam(mers) en het hiernamaals ook in het kunstwerk van Jeroen Staal een
plaats krijgen. In tijden dat het scherm uit de kerk
is verwijderd, zullen de schilderingen geplaatst
worden in de Liduinakapel.
Tot slot: het jaar 2015 zal in het teken staan van de
H. Liduina. Het is dat jaar 125 jaar geleden dat de
paus de juistheid van de eeuwenlange verering van
Liduina bevestigde, waardoor Liduina een plek
kon krijgen op de officiële heiligenkalender. De
gemeente Schiedam heeft 2015 uitgeroepen tot Liduinajaar en natuurlijk zullen ook parochie De
Goede Herder in het algemeen en de RK-deelgemeenschappen in Schiedam in het bijzonder aandacht besteden aan de stadsheilige.
BOEKEN

Alsof het voorbij is
Er zijn van die boeken die, ook al heb je de laatste
bladzijde omgeslagen, je blijven bezighouden en
tot nadenken stemmen. De roman ‘Alsof het voorbij is’ van Julian Barnes, is er zo een.
De hoofdpersoon is Tony Webster, in het eerste
deel van het verhaal student en in het tweede deel
gepensioneerd. Het eerste deel vertelt over de studententijd van Tony. Hij is bevriend met de zeer
intelligente Adrian. Tony's eerste liefde is Veronica, maar door het grote klassenverschil tussen hen
loopt deze relatie stuk. Ook de vriendschap met
Adrian bloedt dood, vooral omdat deze nu omgaat
met Veronica. Tony schrijft hem een woedende
brief. Jaren later hoort Tony dat Adrian zelfmoord
heeft gepleegd.
In het tweede gedeelte van de roman, Tony is inmiddels gepensioneerd, wordt hij weer met het
verleden geconfronteerd. Veronica's moeder is
overleden en heeft hem Adrian's dagboek nagelaten, dit is echter in het bezit van Veronica. Zo
komt Tony weer in contact met zijn oude geliefde
en zij laat hem de brief zien die hij destijds aan
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haar en Adrian
heeft gestuurd. Hij
schrikt enorm van
de lage, gemene
dingen die hij toen
geschreven heeft
en waaraan hij
nooit meer heeft
gedacht.
Het
brengt hem aan
het twijfelen over
de manier waarop
hij destijds gehandeld heeft en hoe
zijn eigen rol
daarin geweest is.
Een tijdje geleden ontmoette ik iemand uit mijn
klas van de middelbare school. Op mijn enthousiaste vraag of zij het ook zo'n leuke tijd had gevonden, reageerde ze nogal fel. Nee, ze had het er vreselijk gevonden, nare jaren waren het geweest voor
haar.
Het was er de tijd en plaats niet naar om er dieper
op in te gaan, maar het zette me wel aan het denken. Hadden we haar gepest, misschien? Ik kon
mij daar niets van herinneren.
Wel dat haar plek regelmatig leeg bleef en wij
nooit eens aan haar vroegen waarom. Is het niet zo,
dat je, door iemand, al is het niet bewust, buiten te
sluiten, die persoon ook erg kan kwetsen? Diegene
is vaak zelf niet bij machte dingen te doorbreken
en de situatie blijft dan zoals die is.
Wie we wel gepest op de middelbare school hebben, was een goedwillende, kwetsbare lerares die
het beste met ons voorhad. Maar als zelfzuchtige
tienermeiden heb je daar geen boodschap aan. Het
gekke is, dat ik me niet kan herinneren wat we deden of zeiden, maar we dreven haar regelmatig tot
het uiterste, tot tranen toe. Wat zou ik haar graag
nog eens zeggen dat het me spijt, en dat we wrede,
gemene meiden waren.
Spijt is iets dat in ieders leven een rol zal spelen.
Spijt om iets dat gedaan is of juist nagelaten, spijt
om iets dat gezegd is of juist verzwegen, spijt om
gemiste kansen, spijt over verkeerde beslissingen,
zeker als iets onomkeerbaar is.
En, hoe mooi ik ook Edith Piaf's ‘Non, je ne regrette rien’ vind, nergens spijt van hebben en je
slechte herinneringen in het vuur opstoken is geen
optie. We zullen er iets mee moeten, ieder op zijn
eigen manier. Er is geen voorbij!
Ik wens iedereen vredige kerstdagen en een goed
2014 toe!
Liesbeth Dingenouts
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FILMAVOND

HUMOR
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Wil je meedoen met de
Kerstlichtjestocht?
Dit jaar is dat op zondag 22 December.
Kijk op blz. 6 en 12 in deze Gorzenklok!

DE GORZENKLOK
DIGITAAL
Wilt u de Gorzenklok (ook) per
e-mail ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar:
redactie@heilighartkerk.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”
Groenelaan 79
3114 CC Schiedam-Zuid
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parochie De Goede Herder,

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

adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl
info@heilighartkerk.nl
NL04 INGB 0000 0213 85 t.n.v.
Parochie DGH - H.Hartkerk
te Schiedam

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

diensten:

zondag en woensdag om 09.30 uur

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

pastoraal team: Charles Duynstee, Coert Biesjot,
Mirjam Heikens, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep.
Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS Schiedam
secretaris@goedeherderparochie.nl
www.goedeherderparochie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------

PASTORAATSGROEP H. HART
voorzitter:
Coert Biesjot, pr.
secretaris:
Marian Bergwerf
coördin. liturgie: Corry Smits
lid:
Jolanda Konings
lid:
Silvio Jonge

(010-4737879)
(010-4268711)
(010-4264417)
(06-51218288)

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

BEHEERCOMMISSIE H. HART
lid (coördinatie): Henry de Wolf
(010-4264417)
postadres:
Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
e-mailadres:
info@heilighartkerk.nl
(e-mail privé: henry@de-wolf.nl )
lid (financiën): Astrid Prieckaerts (06-38063402)
lid (gebouwen): Cokke Lansbergen (010-4264198)
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts (010-4269017)
-----------------------------------------------------------------------------------------

REDACTIE GORZENKLOK
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
redactie@heilighartkerk.nl
redactieleden: Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer,
Ted Konings (06-48405775),
Hans Ronteltap, Henry de Wolf
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer:
vóór de 12e van de volgende maand.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties: Henk de Heer
(010-4347475)
e-mail: henk@hdeheer.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Bestuur:
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris),
Louis van Poppel (penningmeester), Jan Franken (lid),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid)

Postadres:
Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
e-mail:
vrienden@heilighartkerk.nl
Rekeningnummer: NL32 RABO 0395 6965 26 t.n.v.
Stichting Vrienden van de
Heilig Hartkerk te Schiedam
-----------------------------------------------------------------------------------------

English speaking Catholic community
dienst:
zondag 11.00 uur

