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Doorleven 
We zijn als geloofsgemeenschap aanbeland in de 
Vastentijd. Een bijzondere, 'sterke' tijd, op weg 
naar het grote feest: Pasen. Een feest, omdat Jezus 
niet alleen stierf, maar ook verrees. En zo toonde 
dat de dood niet het laatste woord heeft. Letterlijk 
geloven we dat de dood niet het einde is van een 
mensenleven, een belangrijke troost voor allen die 
een geliefde moeten missen. Maar ook de figuurlij-
ke dood die ieder mens vaak in zijn of haar leven 
moet ondergaan, is door Jezus veranderd. Waar we 
ervaren dat we mislukken, dat we niet eerlijk zijn, 
dat we verdriet doen, onzeker zijn, vernederd wor-
den of verlaten zijn, daar opent Jezus voor ons ook 
een weg: er is de liefde! Die zet ons aan om ons op 
te richten, omdat we altijd de liefde kunnen bele-
ven. Voor onze broers en zussen, voor de natuur, 
voor onszelf. En voor God. Er is altijd een attent 
gebaar te maken, een geïnteresseerde vraag te stel-
len, een advies te geven of simpelweg te genieten, 
uit dankbaarheid voor wat ons gegeven is. 
Dat alles is Pasen. En om dat te overdenken en 
doorleven is er de Vastentijd. Waarin we uitzien 
naar het feest, zoals we uitzien naar de lente. Maar 
op zijn best is het geen verlangen vol ledigheid: we 
kunnen aan de bak, met de Vastenaktie. Door voor 
onszelf op te komen, waar nodig. Door niet bij de 
pakken neer te blijven zitten waar het niet gaat op 
de manier waarop het volgens ons zou moeten 
gaan. Door gemeenschap te creëren met de mensen 
om ons heen, zorgend, geïnteresseerd, attent. Zo 
zijn we ook in de komende maanden, op weg naar 
Pasen en daarna, geloofsgemeenschap van mensen, 
kinderen van God. 

Ted Konings 
 
 

Een vruchtbare Vastentijd en een 
zalig Pasen wenst u nu al: 

de medewerkers van de Gorzenklok 
 
 

 
 
 

 
 

 
Zondag 1 maart 
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.  
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DOOR U VOOR U 

MISINTENTIES 



 

 
Zondag 8 maart 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas –  
Van Mil, Nicolaas van der Plas, Piet van Potten,  
ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 
weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
 
Zondag 15 maart 
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 
Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en 
voor alle overleden pastores, vrijwilligers en wel-
doeners van onze geloofsgemeenschap. 
 
Zondag 22 maart 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  
Piet van Potten, ouders Ronteltap – Kouwenhoven, 
Ben Schueler, Piet Wijnen en voor alle overleden 
pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze ge-
loofsgemeenschap.  
 
Zondag 29 maart 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus  
van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,  
Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,  
vrijwilligers en weldoeners van onze geloofsge-
meenschap. 
 
Zondag 5 april 
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 
Pas – Van Mil, Piet van Potten, ouders Ronteltap – 
Kouwenhoven, Ben Schueler en voor alle overle-
den pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze 
geloofsgemeenschap.  
 
Zondag 12 april 
Franciscus Laurentius Geerdes, 
Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas –  
Van Mil, Nicolaas van der Plas, Piet van Potten,  
Ben Schueler en voor alle overleden pastores, vrijwil- 
ligers en weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 
Zondag 19 april 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Nellie Kouwenhoven, ouders Van der Pas –  
Van Mil,  Piet van Potten, ouders Ronteltap – 
Kouwenhoven, Ben Schueler en voor alle overle-
den pastores, vrijwilligers en weldoeners van  onze 
geloofsgemeenschap. 
 
Zondag 26 april 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Petrus Jacobus van Mil, Piet van Potten,  
Ben Schueler, Piet Wijnen en voor alle overleden 
pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze 
geloofsgemeenschap. 
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Zondag-Plus op 22 maart: TIME-OUT 
De tweede Zondag-Plus serie in onze parochie De 
Goede Herder vindt plaats op zondag 22 maart in 
drie kerken in drie steden: de St.Jan/Visitatiekerk 
in Schiedam-Nieuwland, de Lucaskerk in 
Vlaardingen-centrum en de Petrus en Pauluskerk 
in Maassluis-west. Het thema van deze dag is 
Time-out. Even tijd nemen om inspiratie op te 
doen, om te ontmoeten, te vieren en te lunchen. 
In de genoemde kerken start het programma om 
9.30 met diverse workshops voor volwassenen, 
jongeren en kinderen. Dus voor elk wat wils. Om 
11.00 uur komt iedereen bij elkaar voor een 
gemeenschappelijke viering. Een uurtje later kan 
er worden nagepraat bij een eenvoudige lunch. 
Meer informatie: in elke kerk liggen flyers en een 
intekenlijst. In het parochiemagazine Kerk aan de 
Waterweg kunt u meer lezen over de activiteiten 
en ook op de website www.goedeherderparochie.nl 
leest u meer over de inhoud en kunt u zich digitaal 
opgeven. 
TIP: neem eens een introducé mee! 
 
 

 
 
 
 

 
In Vuur en Vlam. 
Uit de deelgemeenschap Heilig Hart zijn Alex, 
Anna, Jos, Käthe, Selma en Sheley samen met 16 
jongeren afkomstig uit de andere 
deelgemeenschappen van onze parochie op weg 
gegaan naar het sacrament van het Vormsel. 
Hiervoor komen ze acht keer bij elkaar, samen met 
de begeleiders en horen, lezen, tekenen, praten en 
bidden ze met elkaar.  
Er worden Bijbelverhalen verteld. Ze staan stil bij 
de dromen die ze hebben voor hun eigen leven en 
voor deze wereld. Ze gaan ontdekken wat het 
betekent om in vuur en vlam te staan door toedoen 
van de Heilige Geest. 
Ook gaan de jongeren een bezoek brengen aan de 
zusters van Moeder Teresa en gaan hierbij de 
handen uit de mouwen steken. 
Op zondag 31 mei zal in de Lucaskerk de viering 
plaatsvinden waarin door Mgr. Van de Hende het 
sacrament van het Vormsel aan de vormelingen zal 
worden toegediend. 
Wij wensen de jongeren en hun ouders een goede 
voorbereidingstijd toe! 

DE GOEDE HERDER 

VORMSEL 



 

 
 
 
 

 
Vastentijd 
Als u deze Gorzenklok leest, is de vastentijd al be-
gonnen, een tijd van bezinning en soberheid. Een 
tijd waarin we in actie komen en delen met mensen 
die het minder hebben.  
Iedere deelgemeenschap schenkt daar op eigen 
wijze aandacht aan. Ze kiezen projecten, ver weg 
of dichtbij; aangesloten bij landelijke organisaties, 
of juist kleinschalig. In de liturgie, of daarbuiten, 
wordt aandacht gevraagd voor deze projecten. 
  

De Heilig Hartkerk zamelt in voor de projecten 
van Kerk in Actie. Elke zondag zullen we tijdens 
de viering over één project iets vertellen.  
Daarnaast gaat een klein deel van de opbrengst 
naar een doel dichtbij. Dit jaar is gekozen voor 
Stadstuinieren Schiedam. Deze organisatie heeft 
een stadstuin op drie locaties in Schiedam: Vijf-
sluizen, Dr. Wibautplein en Landvreugd. De 40 
vrijwilligers op de drie locaties bewerken de stuk-
ken land en de opbrengst gaat naar de Voedsel-
bank.   
 
Voordelen:  
- Vers voedsel voor de Voedselbank. 
- Vrijwilligers doen iets voor de medemens. 
- Een aantal cliënten van de Voedselbank is ook  

vrijwilliger. 
Voor de locatie Vijfsluizen is een onderkomen 
(blokhut) nodig, met toilet en een materiaalhok. 
 
Vastenestafette 
In deze vastentijd willen we uitdrukking geven aan 
het feit dat we onderdeel zijn van een grote paro-
chie; De Goede Herder. Zeven deelgemeenschap-
pen, ieder met een eigen gezicht, maar wel onder-
deel van die parochie. 
Hoe gaan we dit doen? In de zes weken voor Pasen 
organiseert iedere deelgemeenschap eigen activi-
teiten, die geplaatst worden in een groter geheel; 
de vastenestafette. Iedere week zal er tenminste 
één activiteit worden georganiseerd.  
In het onderstaande schema staat vermeld waar u 
allemaal welkom bent;  
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VASTENAKTIE (1) 

Wk Activiteit Locatie en tijdstip 

1 Een dialoog vastenmaaltijd. 
Thema: “Met open handen” 
Een eenvoudige maaltijd 
waarbij mensen van ver-
schillende religies elkaar 
met open handen willen 
ontmoeten. Er is nog plaats 
voor een kleine groep men-
sen. 
Opgave: movzwo@hetnet.nl 

Lucaskerk – Vlaar-
dingen 
dinsdag 24 februari 
aanvang: 18.00 uur 



 

 
* Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Wel zal 
u soms gevraagd worden om een vrijwillige bijdra-
ge te geven voor het goede doel. 
 
Zie ook de poster achterin de kerk,  de website van 
de Goede Herderparochie en Kerk aan de Water-

weg van april 2015 voor meer informatie. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Op maandag 23 februari 2015 is er vanaf 19.30 uur 
in ontmoetingscentrum ‘De Wissel’ een bezin-
ningsavond over de lijdensvraag:  
  

“Waarom hebt gij mij verlaten?” 
n.a.v. Psalm 22 en de Shoa. 

  
Inleiding en gesprek drs. R.M.M. Berns 
in samenwerking met de Wissel en de  

Raad van Kerken 
 

Adres: Broersveld 123b, Schiedam 
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SOEPGROEP DE WISSEL 

Wk Activiteit Locatie en tijdstip 
2 Meditatiebijeenkomst rond 

de Hongerdoek 
Andreas-Petrus en 
Pauluskerk – Maas-
sluis 
woensdag 4 maart 
aanvang: 19.30 uur 
  

3 Themaviering “Met open 
handen” 
  
  
  
“Nakaarten” 
Aansluitend aan de viering 
wordt over nagedacht over 
levensvragen met behulp 
van verhalenkaarten. 

Lucaskerk  - Vlaar-
dingen 
Zondag 8 maart 
aanvang: 09.30 uur 
  
Jacobus-
Martinuskerk – 
Schiedam 
Dinsdag 10 maart 
Aanvang: 09.15 uur 
  

4 Afrikaanse Kruisweg 
Rector Egging gaat voor in 
het bidden van deze specia-
le kruisweg. 

Basiliek H. Luidina 
en O.L. Vrouwe 
Rozenkrans 
Vrijdag 20 maart 
Aanvang: 19.00 uur 
  

5 Concert door de Oostercan-
torij. 
Tijdens dit concert worden 
passieliederen gezongen en 
teksten uitgesproken. 
  

St. Jan-
Visitatiekerk – 
Schiedam 
Woensdag 25 
maart 
Aanvang: 20.00 uur 

6 Lezing Matthäuspassion 
Jolanda Konings 
(musicoloog) geeft uitleg bij 
het meesterwerk van Bach 
en laat enkele fragmenten 
hieruit horen. 

Heilig Hartkerk – 
Schiedam 
Woensdag 1 april 
Aanvang: 20.00 uur 
  



 

 
 
 
 
 

 
De Vastenaktie in onze gemeenschap is dit jaar ge-
richt op één Schiedams project en zes projecten in 
diverse landen. Een overzicht in vogelvlucht van 
de projecten: 
 

In Schiedam is er sinds 2012 de Stichting Stadstui-
nieren Voedselbank die op verschillende stukken 
grond bijvoorbeeld bij Vijfsluizen met vrijwilligers 
groente en fruit verbouwen ten behoeve van de 
pakketten van de voedselbank.  
 

Op Madagaskar worden timmerlieden opgeleid om 
stevige huizen van bamboe te leren bouwen. Hui-
zen die kunnen tegen de tropische stormen die er 
regelmatig op het eiland razen. 
 

In de Golfstaten is er een Bijbelverhaal-project, be-
doeld voor de vaak ongeletterde gastarbeiders. 
Dankzij dit project Simply the Story, kunnen deze 
mensen de Bijbelverhalen leren kennen, in groepen 
er over praten en toepassen in hun eigen leven. 
In Zuid-Afrika krijgen zieken ondersteuning bij 
hun gevecht tegen Aids. Vanuit het Hillcrest Aids 
Centre worden medicijnen, thuiszorg, voorlichting 
en stervensbegeleiding geboden.  
 

In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschap-
pen. De broeders van Taizé helpen deze kerken om 
op eigen benen te staan. De kerkgemeenschappen 
worden zowel geestelijk als sociaaleconomisch on-
dersteund.  
 

In Villa Vrede in Utrecht zijn thuislozen welkom 
voor een kop koffie, een spelletje en ondersteuning 
door vrijwilligers. 
 

De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn 
voor velen in Nederland een begrip. Jaarlijks organi-
seert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor 2500 
mensen die begeleiding behoeven bij hun vakantie.  
 

We hopen ook dit jaar met een mooie opbrengst 
van de diverse acties te kunnen bijdragen aan al 
deze waardevolle projecten. 

 

Op maandag 16 februari 2015 is op 75-jarige  
leeftijd overleden 

 

N icolaas van der P las 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 
in onze gebeden. 

(zie blz. 11) 
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VASTENAKTIE (2) 

FAMILIEBERICHTEN 



 

 
 
 
 

 
Zondag 1 maart 
Tweede zondag van de Veertig-
dagentijd 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. Voorgan-
ger: pastor Henri Egging. 

Gen. 22,1-2+9a+10-13+15-18 / Marcus 9,2-10 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 
koffie of thee in de pastorie. 
 
Vrijdag 6 maart  Eerste Vrijdag 
 
Zondag 8 maart 
Derde zondag van de Veertig-
dagentijd 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
munieviering met zang van het 
H. Hartkoor o.l.v. Henry de 
Wolf. Voorganger: Corry Smits. 
Exodus 20,1-3+7-8+12-17 Johannes 2,13-25 

 
Maandag 9 maart 
Om 20.00 uur vergadert de beheercommissie. 
 
Vrijdag 13 maart  Filmavond (zie blz. 16) 
 
Zaterdag 14 maart  H. Sacrament te Amsterdam  

 
Zondag 15 maart 
Vierde zondag van de Veertig-
dagentijd 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. Voor-
ganger: pastor Henri Egging. 

2 Kronieken 36,14-16+19-23 / Johannes 3,14-21 
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AGENDA 

Toen zij de berg afdaalden verbood hij hun om aan ie-
mand te vertellen wat zij gezien hadden totdat de Men-
senzoon uit de dood was verrezen. Dit hielden zij in ere, 
maar zij vroegen zich af wat dat betekende: uit de dood 
verrijzen.  Marcus 9,2 

Jezus antwoordde hen: Breek deze tempel af en in drie 
dagen zal ik hem weer opbouwen. Toen zeiden de Joden: 
Zesenveertig jaar heeft men aan deze tempel gewerkt en 
u wilt hem in drie dagen weer opbouwen? Maar Hij be-
doelde de tempel van zijn lichaam.  Johannes 2,19-21 

In die tijd sprak Jezus tot Nicodemus: Gelijk Mozes de 
slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Mensen-
zoon verhoogd worden; opdat iedereen, die in Hem ge-
looft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.  
Johannes 3, 19-20   



 

Dinsdag 17 maart  W ijk lunch  
Aanvang: 12.00 uur. Pastorie is open om 11.30 
uur. Aanmelden: Corry Smits (010-4268711) of 
Ted Konings (06-48405775) 
 
Donderdag 19 maart   
H. Jozef, hoogfeest 

 
Zondag 22 maart 
Vijfde zondag van de Veertigda-
gentijd 
Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor o.l.v. 
Henry de Wolf.     Voorganger: 
pastoor A.A. van Well 

Jeremia 31,31-34 / Johannes 12,20-33 

 
ZONDAG-PLUS 
In de St.Jan-Visitatiekerk (Nolenslaan 99 te Schie-
dam) vindt voor Schiedam de parochiebrede Zon-
dag-Plusviering plaats.  
Thema: Time-out. Kerk is open vanaf 9.15 uur. 
Aanvang programma 9.30 uur. Aanvang viering 
11.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot sa-
menzijn en een eenvoudige lunch. (Zie blz. 3) 
 
Woensdag 25 maart   
Aankondiging van de Heer 
(Maria Boodschap), hoogfeest 
 
Donderdag 26 maart 
Om 15.30 uur: palmpaasstokken maken in de pas-
torie. Alle kinderen (en begeleiders) zijn welkom. 
 
Zondag 29 maart 
Palmzondag 
Om 09.30 uur Gezinsviering 
met palmpaasprocessie. Met 
zang van het Gelegenheidskoor 
en het Kinderkoor o.l.v. Jolanda 
Konings.  
Toetsen: Henry de Wolf, slag-
werk: Jan Bekkers 
Voorganger: pastor Charles Duynstee 
Jesaja 50,4-7 / Marcus 11,1-10 
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Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het graan niet in de 
aarde valt en sterft, blijft het alleen; maar indien het 
sterft, brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief-
heeft in deze wereld, zal het verliezen; en die zijn leven 
geringschat, zal het bewaren tot het eeuwige leven. 
Johannes 12,24-25 

En zij brachten de jonge ezel naar Jezus en legden hun 
kleren daarop; en Hij ging erop zitten. Velen spreidden 
hun kleren op de weg, anderen sneden takken van de 
palmbomen en spreidden ze op de weg. Zij die voor-
gingen en die volgden riepen: Hosanna! Gezegend is 
Hij, die komt in de naam des Heren!   
Marcus 11,7-9 



 

--------------Begin van het Paastriduüm--------------- 
 
Diverse vieringen in de Goede Week worden in de 
Heilig Hartkerk georganiseerd door de Engelstali-
ge gemeenschap Christ our Redeemer. Andere vie-
ringen worden georganiseerd door de basisscho-
len of door de deelgemeenschap H.Hart. Voor vie-
ringen in de omtrek kunt u o.m. Kerk aan de Wa-
terweg raadplegen. Vanzelfsprekend bent u bij alle 
vieringen van harte welkom.  
 

 
Donderdag 2 april 
Witte Donderdag 
Viering van de instelling van de 
H. Eucharistie, van het sacra-
ment van het priesterschap en 
van het gebod van naastenliefde 
 

 
Om 9.30 uur houdt de Sint Jozefschool een paas-
viering in de kerk. 
 
Om 11.00 uur is de paasviering van de Sint Willi-
brordusschool. 
 
Om 19.30 uur is er een Eucharistieviering, ver-
zorgd door CoR. 
 
 
Vrijdag 3 april 
Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer 
Vasten- en onthoudingsdag  
 
Om 15.00 uur Kruisweg 
Orgel: Nel de Heer  
Voorganger: Corry Smits 
Voor degenen die dat wensen, is er gelegenheid 
door henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te 
leggen. Voor kinderen is er een speciaal kruisweg-
boekje. 

 
Om 19.30 uur Avondviering op Goede Vrijdag 
verzorgd door CoR.  
 
 

Zaterdag 4 april  Paaszaterdag / Stille Zaterdag 
  
 
 

------------------Begin van de Paastijd----------------- 
  

 
Zaterdag / Zondag 4 / 5 april 
Heilige Paasnacht van zaterdag 
op zondag 
 
 
 
 

Zaterdag: 20.00 uur Paaswake, verzorgd door CoR. 
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Zondag 5 april 
Paaszondag Hoogfeest 
Verrijzenis van de Heer 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.           
Voorg.: pastor Henri Egging 
Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-18 

 
Maandag 6 april  Tweede Paasdag 
GSST VUSVUTW 
 
Zaterdag 11 april  H. Stanislaus 
Om 10.00 uur rommelmarkt (zie blz. 12) 

 
Zondag 12 april 
Tweede zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorg.: pastor Henri Egging 

Handelingen 4,32-35 / Johannes 20,19-31 

Deze zondag kunnen belangstellenden het sacra-
ment van de derde levensfase ontvangen.  
Voor meer informatie, zie blz. 15) 
 
Maandag 13 april 
Om 20.00 uur vergadert de beheercommissie. 
 
Donderdag 16 april  H. Maria Soubirous 
 
Vrijdag 17 april  Filmavond (zie blz. 16) 

 
Zondag 19 april  
Derde zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer.  
Voorganger:  
pastoor A.A. van Well  

Handelingen 3,12a +13-15 +17-19 Lucas 24,35-48 
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Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena  
’s morgens vroeg, toen het nog donker was, naar het graf 
en zag dat de steen van het graf weggenomen was.  
Toen liep zij snel naar Simon Petrus en de andere leerling 
die Jezus liefhad en zei tot hen: “Men heeft de Heer uit 
het graf weggenomen en wij weten niet waar men hem 
neergelegd heeft.”  Johannes 20,1-2 

Daarna zei Hij tot Thomas: Breng je vinger in de wonden 
van mijn handen, en breng je hand in mijn zijde; en wees 
niet langer ongelovig, maar gelovig. En Thomas ant-
woordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God!   
Johannes 20,27-28 

Toen sprak hij tot hen: Dat zijn de woorden die ik jullie 
gaf toen ik nog bij jullie was: alles moet in vervulling 
gaan wat in de wet van Mozes staat en door de profeten 
en in de psalmen over mij is gezegd. Lucas 24,44-45 



 

Dinsdag 21 april  W ijk lunch 
Aanvang: 12.00 uur. Pastorie is open om 11.30 
uur. Aanmelden: Corry Smits (010-4268711) of 
Ted Konings (06-48405775) 
 
Zaterdag 25 april  H. Marcus, evangelist 
Op 17.00 uur wordt het patroonsfeest van parochie 
De Goede Herder gevierd (zie ook de evangeliele-
zing bij zondag 26 april, hieronder). Dit jaar vindt 
de viering plaats in de Pax Christikerk, Reigerlaan 
51 te Vlaardingen. Alle parochianen en belangstel-
lenden zijn van harte uitgenodigd. 

 
Zondag 26 april 
Vierde zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger:  
pater Avin Kunnekkadan SVD 

Handelingen 4,8-12 / Johannes 10,11-18 

 
 
 
 
 

 

Nico van der Plas 
Op maandag 16 febru-
ari kwam het droevige 
bericht van het plotse-
linge overlijden van 
Nico van der Plas.  
Nico was jarenlang lid 
van het Heilig Hart-
koor, betrokken bij 
het koor vanaf 1977. 
Op Nico kon je bou-
wen. In hoog tempo 
fietste hij naar iedere 
repetitie van het koor, 
waar hij met grote 
inzet en plezier zong. Bescheiden, dat was Nico 
ook. Hij benadrukte het liefst het zangtalent van 
zijn collega-tenoren. Bij de rommelmarkten in on-
ze gemeenschap zette hij letterlijk en figuurlijk 
zijn schouders eronder. Samen met zijn vrouw Riet 
en andere vrijwilligers droeg hij zorg voor de boe-
kenkraam. Een gewichtige taak. Niet alleen wat 
betreft de dozen met boeken; ook de opbrengst van 
de verkoop mocht er zijn, mede dankzij de vak-
kundigheid van Nico! 
We wensen Riet van der Plas, kinderen, kleinkin-
deren en overige familieleden veel kracht toe bij 
het dragen van dit verlies.  
In de parochie zullen we Nico missen.  

 

Jolanda Konings 
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Ik ben de Goede Herder: Ik ken de mijne en de mijne 
kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. 
En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere 
schapen, die niet van deze stal zijn.   Johannes 10,14-15  

IN MEMORIAM  



 

 
 
 
 
 

Liduinajaar 
Donderdagavond 26 maart zal in de Liduinabasi-
liek het Liduinajaar worden geopend door burge-
meerster Lamers. Oorspronkelijk zou het jaar een 
maand eerder worden geopend, maar dat kon niet 
doorgaan omdat de verlichting van de buitenzijde 
van de basiliek nog niet klaar was. Tijdens de ope-
ning zal verteld worden over Liduina en zullen en-
kele Liduinaliederen te horen zijn.  
Op woensdagmiddag 15 april is er een Liduina-
middag in de kapel van Huize Frankeland. Ook bij 
deze bijeenkomst zijn er een aantal presentaties 
over Liduina en kunnen de aanwezigen oude 
Liduinaliederen meezingen. 
 
Rommelmarkt 
Als we de rommelmarkt bij u aanprijzen hebben 
we het eigenlijk altijd over drie belangrijkste pun-
ten.  
Sowieso de markt zelf, waar je voor ’n koopje heel 
aardige, nuttige of interessante spullen op de kop 
kunt tikken. 
Bovendien laten we de gezellige sfeer daarbij nooit 
onbesproken. De markt blijkt namelijk al jaren dé 
plek te zijn waar je kennissen tegenkomt die je al 
’n poosje niet meer hebt gezien en waarmee er dus 
veel valt bij te kletsen. 
Punt 3 is beslist niet het onbelangrijkste; in de vo-
rige editie van de Gorzenklok heeft u bij de be-
schouwing van de begroting kunnen lezen dat de 
inkomsten van de rommelmarkt van groot belang 
zijn!  
Drie redenen dus om een bezoek te brengen aan 
onze vermaarde markt! De datum voor de voor-
jaarsrommelmarkt kunt u nu al in uw agenda note-
ren: zaterdag 11 april a.s. U bent er tussen 10.00 en 
15.00 uur van harte welkom! 
In de week daaraan voorafgaand kunnen afspraken 
worden gemaakt voor het aanbieden of ophalen 
van spullen voor de markt. U kunt contact opne-
men met Margo Heinsbroek (010-4266126) of met 
Hans Ronteltap (010-4264246).  
 
 

 
 
 
 
 

 

G eïnteresseerd zijn  is beter dan  
interessant zijn .  

 
 

Bond zonder Naam   
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NIEUWS 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 
 
 
 

 
SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Het is maart. De lente heeft zich al laten zien; de 
voorbereidingstijd op Pasen is begonnen. Deze pe-
riode zijn er in onze gemeenschap tal van activitei-
ten: van kindernevendienst tijdens de zondagsvie-
ringen, tot de Palmpaasviering met zang van het 
gelegenheids- en kinderkoor. Van de Vastenesta-
fette tot de voorjaarsrommelmarkt.  
  
Vanaf Aswoensdag wordt in onze gemeenschap de 
Vastenaktie gehouden. Over het vastenactieproject 
leest u meer, elders in deze Gorzenklok. Ook de 
kinderen beleven de 40-dagentijd op eigen wijze; 
in de kindernevendienst met bezinning en actie, 
met een Bijbelverhaal en met creativiteit.  
Na de viering verkopen de kinderen hun creaties 
ten bate van het vastenactieproject. 
  
Dit jaar zullen in onze parochie De Goede Herder 
de krachten gebundeld worden voor de Vastenaktie 
in de vorm van de Vastenestafette. In alle kerken 
van de parochie in Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis is er in de loop van de vastentijd een 
breed scala aan activiteiten.  
Ook het programma van de vastenestafette vindt u 
elders in deze Gorzenklok.  
 
 
Ook zijn er deze maand de voorbereidingen voor 
en de viering van Palmpasen.  
 

Op donderdag 26 maart maken de kinderen na 
schooltijd vanaf half 4 hun Palmpaasstok in de 
pastorie. 
 
De repetities van het gelegenheidskoor voor Palm-
zondag vinden plaats op: 
 
Maandag 16 maart van half 8 tot half 10 
Donderdag 19 maart van half 8 tot half 10 
Maandag 23 maart van half 8 tot half 10 
Woensdag 25 van half 8 tot half 10 
 
De repetities van het kinderkoor vinden plaats op: 
Dinsdag 17 maart van half 7 tot half 8 
Donderdag 19 maart van half 7 tot half 8 
Woensdag 25 maart van half 7 tot 8 uur 
 
Alle kinderen, jongeren en volwassenen die mee 
willen zingen in een van beide koren, zijn van har-
te welkom!  

 
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 – 517 04 863  
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl  
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H. HARTKERK FOREVER! 



 

 
 
 
 

 
Geloofsverdieping: Zorg voor de naaste, een in-
spirerende avond door pastor Henri Egging met 
een maaltijd verzorgd door Lucas Cooking.  
Dinsdag 3 maart. 
 
Veel mensen zetten zich in om zorg te dragen voor 
hun naasten. De God van aartsvader Abraham 
roept zijn volgelingen – joden, christenen en isla-
mieten – op om te zien naar de mens in nood, zo-
wel in eigen kring als daarbuiten. De verschillende 
geloofstradities geven daar woorden aan. Die 
woorden werken door in de organisatie van de 
zorg, in het handelen van de gelovigen, en in de 
zorgzame opstelling van mensen in de samenle-
ving. Op deze avond staan wij stil bij onze zorg 
voor de naaste, en bij de woorden die Jodendom, 
christendom en islam hieraan geven: chesed, cari-
tas, diaconie en zakaat. Wij zien ook hoe deze 
woorden elkaar aanvullen en daardoor een nieuw 
licht werpen op de sociale zorg in onze eigen tradi-
tie. U bent van harte welkom in de H. Lucaskerk, 
Hoogstraat 26 a/b, Vlaardingen op dinsdag-
avond 3 maart, vanaf 18.00 tot ongeveer 21.00 
uur (inloop vanaf 17.45 ). Een vr ijwillige bijdra-
ge wordt op prijs gesteld.  
U moet zich hiervoor opgeven, via het e-mailadres 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl,  
laatste aanmelddatum zondag 1 maart, vóór 18.00 
uur. Of via de intekenlijsten achter in de kerk. 
 

 
 
 
 
 

Het Liduinajaar in Schiedam raakt langzamerhand 
op toeren. Er is een mix van kerkelijke en meer 
cultureel en toeristisch ingestoken evenementen. 
Veel, heel veel leest u erover in het themanummer 
van Kerk aan de Waterweg, dat uitkomt in de eer-
ste week van maart. 
Ook op de website www.goedeherderparochie.nl 
kunt u lezen over de geplande activiteiten. Via de 
website kunt u een agenda met activiteiten over 
Liduina bekijken.  

 
 
 
 
 

De agenda 
wordt  voortdu-
rend aange-
vuld, zodra er 
nieuwe activi-
teiten bekend 
zijn.  
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GELOOFSVERDIEPING 

H. LIDUINA 



 

De week van 11 tot 19 april is een hele belangrijke 
week in het Liduinajaar. Het is de week waarin de 
feestdag van Liduina - ieder jaar - wordt gevierd 
en veel instanties pakken uit met activiteiten die 
onze stadsheilige als centraal thema hebben. Volg 
de informatie in de media en ook op Facebook 
(zoek dan onder de titel Liduinajaar). En zorg dat u 
een of meer van de bijzondere evenementen uit dit 
jaar meepikt.  
Veel plezier en inspiratie gewenst bij de activiteiten! 
 

 
 
 
 
 
 

In verband met het Liduinajaar is besloten om in 
alle deelgemeenschappen van de parochie De Goe-
de Herder een ziekenzalving te houden.  
In de H.Hartgemeenschap is dat op 12 april in de 
viering om 9.30 uur. In overleg met pastoor Henri 
Egging is er een uitleg over de ziekenzalving op 
dinsdag 7 april om 10.30 uur.  
 
U kunt zich hier voor beide opgeven bij Corry 
Smits, tel. 010-4268711. Graag opgeven vóór 26 
maart.  

 

Vriendelijke groet, 
Corry Smits 

 
.  
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Gezinsviering van Palmpasen 
 

Palmpaasstokken maken: 
donderdagmiddag 26 maart 

om half 4 in de pastorie. 
De stokken en versierspullen staan klaar, 

neem zelf fruit en lekkers mee! 
 

Palmpaasviering: 
zondag 29 maart om half 10 

met muziek van het gelegenheidskoor en 
kinderkoor. 

Voorganger: pastor Duynstee 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na de viering hopen we veel zieken en 
ouderen blij te gaan maken 

met zo’n mooie stok.  

SACRAMENT 



 

HUMOR IN DE KERK 

 
 
 
 

 
“Film in de Pastorie” heeft op 13 maart en op 17 
april weer bijzondere vertoningen.  
Aanvang 20.30 uur, kom kijken als u een mooie, 
ontroerende, verdiepende, kunstzinnige of gezelli-
ge film wilt zien.  
Wilt u weten welke film er draait?  
Vraag dan Janet of Ted, 06-22235696. 
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FILMAVOND 

 

In het kader van de Vastenestafette 
wordt er op 

 

1 april om 20.00 uur  
in de Heilig Hartkerk  

 

een lezing gehouden:  
 

De Matthäuspassion van J.S. Bach 
door Jolanda Konings 

 

Hoe heeft Bach het lijdensverhaal van Jezus in 
klank weten om te zetten? Welke symboliek 
laat hij daarin naar voren komen? En hoe is 

Bach erin geslaagd om in de muziek de tekst te 
verbeelden?  

 

De toegang is gratis, uw vrijwillige bijdrage 
wordt gevraagd ten bate van de Vastenaktie. 
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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 

 

Z eg het m et 
m et bloem en  

van…  
 

B loem en en P lanten 

“K lim op”“K lim op”“K lim op”“K lim op”    
G roenelaan 79  

3114 CC   Schiedam -Z uid 

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 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 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 


