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Mei en juni zijn vrolijke maanden in de kerk. De 
geest van Pinksteren geeft ons - letterlijk - inspira-
tie en energie. We trekken er op uit, zoeken elkaar 
op, gaan nieuwe dingen aan en werken toe naar het 
eind van het schooljaar en werkseizoen.  
In de Heilig Hartkerk is juni altijd de maand van 
het Heilig Hartfeest, waar onze vrijwilligers bin-
nenkort zeker van zullen horen. Het feest van het 
Heilig Hart, ook al zo'n kerkelijke hoogtijdag die 
inspireert. 
 
In deze uitgave van de Gorzenklok kijken we ook 
uit naar vrolijke ondernemingen: een feest, een ju-
bileum, de toediening van vormsel en eerste com-
munie, een gastkoor, nieuwe kunstuitingen in de 
kerk.  
Lees er over op de volgende pagina's - en houdt 
uw agenda bij de hand! 
De redactie wenst u mooie lentedagen en een goed 
begin van de zomer, in Gods Geest! 
 

Ted Konings 
 
 

 
 
 
 

 
Zondag 3 mei 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
ouders Van der Pas – Van Mil,  
familie Van der Plas – Lips,  
Piet van Potten, ouders Ronteltap – Kouwenhoven,  
Ben Schueler, Cornelius Waasdorp en voor alle 
overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners  
van onze geloofsgemeenschap.  
  
Zondag 10 mei 
Familie Engering – Hersbach en zonen,  
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, vrijwilligers en 
weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
  
Zondag 17 mei 
Franciscus Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven, 
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. 
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Zondag 24 mei 
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. 
 
Zondag 31 mei 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
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 7 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 14 juni 
Familie Engering – Hersbach en zonen,  
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Nellie Kouwenhoven, 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 21 juni 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Petrus Jacobus van Mil,  
familie Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  
Ben Schueler, Piet Wijnen  
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 
weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 
Zondag 28 juni 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Plas–  
Engering, Piet van Potten, ouders Ronteltap – 
Kouwenhoven, Ben Schueler, Piet Wijnen  
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 
weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

 
 
 
 
 

Verzorgde busreis naar Steyl  
Op zaterdag 20 juni organiseert de werkgroep Ge-
loofsverdieping een verzorgde busreis naar het 
klooster in Steyl onder leiding van pater Avin 
Kunnekkadan. Pater Avin leidt ons rond in zijn 
moederklooster en tevens is er de mogelijkheid om  
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het prachtige missiemuseum te bezoeken en te 
wandelen langs de Maas. De middag wordt 
afgesloten met een viering die wordt opgedragen 
door pater Avin. Om 18.00 uur is er op de 
terugweg een gezamenlijk diner.  
Vertrektijd om 08.15 uur vanaf de achterzijde van 
Station Schiedam-Centrum, terugkomst aldaar 
circa 22.00 uur. De kosten bedragen € 42,00 p.p. 
inclusief diner. 
 
U kunt zich opgeven per mail bij Jolanda Konings 
jolanda.konings@de-wolf.nl  
Spoedige aanmelding is gewenst. 
 

 
 

 
 
 
 

Dominicus Savio (6 mei)  
Mondonio d’Asti, Italië,  † 1857 
 

Hij werd op 2 april 1842 geboren als zoon van een 
smid uit het Noord-Italiaanse plaatsje Riva de 
Chieri, Piemonte. Op zijn twaalfde werd hij 
leerling bij Don Bosco († 1888; feest 31 januari).  
Deze had een tehuis voor moeilijk opvoedbare 
jongens, de meesten zo van de straat geplukt. 
Tussen dat publiek was Dominicus een sieraad. Al 
gauw was hij het lievelingetje van Don Bosco. 
Geeft zoiets meestal aanleiding tot pesterijen en 
cynisme bij de anderen, in dit geval was dat niet 
zo. Dominicus dwong respect af. Hij was 
vriendelijk en voorkomend. Niemand maakte hem 
belachelijk als hij zich vromer gedroeg dan de 
anderen, meer en aandachtiger bad in de kapel, of 
zelfs oefeningen deed van boete en versterving. 
Niemand was jaloers als hij weer eens de beste van 
de klas was.  
 

Don Bosco had gehoopt in hem een ideaal 
voorbeeld te hebben voor zijn straatjongens. Maar 
al gauw kwam aan het licht dat zijn favoriete 
leerling leed aan tuberculose. Tijdens zijn ziekte 
gaf de jongen blijk van een grote toewijding aan 
God. Zo jong als hij was, hij maakte diepe indruk 
op zijn omgeving door de wijze waarop hij zijn lot 
wist te dragen. Hij stierf op veertienjarige leeftijd. 
Don Bosco schreef een levensportret van hem.  
Hoewel heel anders dan hij ooit zou hebben durven 
denken, had hij in Dominicus toch zijn 
ideaalbeeld. Tot lang na zijn dood reikte zijn 
positieve invloed op de leerlingen. 
 

Verering & Cultuur 
Dominicus Savio ligt begraven in de basiliek van 
Maria-Hulp der Christenen in Turijn. Hij werd in 
1954 heilig verklaard, reeds vier jaar na zijn 
zaligverklaring. Daarmee was hij de jongste 
heilige niet-martelaar. 
 

uit: Heiligenkalender 

HEILIGEN 



 

 
 
 
 

 
Van alles te doen in het Liduinajaar 
Het Liduinajaar zorgt voor opschudding in de 
goeie zin, in stad en kerk. In de Liduinaweek, 
voorafgaand aan het Liduinafeest op 19 april, was 
er van alles te doen voor wie wat heeft met 
Liduina. En dat blijken nog steeds heel veel Schie-
dammers te zijn.  
 

Het H. Hartkoor zong twee keer 'voor Liduina': bij 
de formele opening van het themajaar, in de basi-
liek op 26 maart, en in Huize Frankeland, op de 
woensdag in de Liduinaweek. Beide keren werd 
het repertoire aan Liduinaliederen ten gehore ge-
bracht, tot veel genoegen van mensen die de lie-
deren soms al een lang leven kenden (zeker in Hui-
ze Frankeland) en mensen voor wie deze nieuw 
waren.  
Bij de opening van het jaar maakte het koor deel 
uit van een uitgebreid programma in en buiten de 
basiliek aan de Singel. Sinds die avond staat de 
kerk in het mooie licht.  
 

Andere onderdelen van het programma vormen de 
lezingen van pater Leo de Jong, die op vrijdag 1 
mei (misschien leest u dit nog voordien, grijp dan 
uw kans, 14 uur in de St. Jan de Doper-Visitatie) 
zijn laatste van drie voordrachten over Liduina 
houdt. Hoe komt het dat mensen haar tot de dag 
van vandaag niet zijn vergeten, daar gaat het deze 
laatste keer over.  
 

Veel genoegen beleefden toch wel heel wat men-
sen aan de Rozentocht, op 18 april, en aan de ten-
toonstelling sinds 11 april in de basiliek. En meer 
is op komst.  
 

Op 30 mei is er de musical Liduina, waarover al 
werd geschreven in Kerk aan de Waterweg.  
 

Voor wie op de hoogte wil zijn van het actuele 
programma en wie terug wil kijken op de verschil-
lende evenementen, is er facebook.  
Zoek op Liduinajaar en u vindt alle informatie, fo-
to's en filmpjes.  
 

 
 
 
 
 

 
De familie Kaddam heeft een restaurant in Bom-
bay, maar moet vluchten en komt in Frankrijk te-
recht. Ze besluiten daar een Indisch restaurant te 
openen, recht tegenover een zoveel-sterrenrestau-
rant. De snobistische eigenares madame Mallory 
doet er alles aan om het restaurant van de familie  
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Kaddam te saboteren. Maar kooktalent verloochent 
zich niet. Dan gaat ook de liefde een rol spelen en 
volgen de ontwikkelingen elkaar verrassend op. 
De film wordt een ode aan de liefde en aan heel 
lekker eten. Heerlijk! 
Amerikaanse film uit 2014. Duur: 118 minuten. 
 

Film in de pastorie op vrijdag 15 mei 
Aanvang: 20.30 uur, zaal open: 20.15 uur 
Laatste filmavond voor de zomer…! 

 
 
 

 
 

Negen communicanten doen op zondag 7 juni hun 
Eerste Heilige Communie. Dit jaar vindt dat plaats 
in de Liduina Basiliek. Er is voor gekozen om ook 
de voorbereiding gezamenlijk te doen met de Eer- 

 

Vlnr: Frins, Merijn, Pablo, Dania,  
Bryan, Giano, Suzan, Noah, Urgen 
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ste Communie Werkgroep van de Liduina Basi-
liek. Op acht zondagochtenden komen we bijeen.  
Inmiddels hebben we elkaar goed leren kennen. Zo 
deden we een kennismakingsspel waarin iedereen 
iets mocht vertellen over zijn of haar hobby’s. An-
dere onderwerpen die aan bod kwamen: de schep-
ping, de eucharistie, het Onze Vader, het Weesge-
groet en de doop. Onlangs mochten twee commu-
nicanten hun doopsel ontvangen en ook als groep 
waren wij bij dit bijzondere moment. We verheu-
gen ons op zondag 7 juni aanstaande, dan horen 
wij er écht bij! 

 
namens de werkgroep Eerste Communie, 

Monique den Ouden 

 
 
 
 
 

 
SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Tijdens de Veertigdagentijd is er voor het eerst in 
de Goede Herderparochie een Vastenestafette ge-
houden. In elke kerk van De Goede Herder werd 
een activiteit georganiseerd die in het teken stond 
van de Vastenactie. Als laatste in de rij kreeg onze 
kerk het stokje doorgegeven en was er een lezing 
over de Matthäus Passion van J.S. Bach.  
 
Elke week werd er tijdens de kindernevendienst ge-
knutseld en werd het werk na de viering door de kin-
deren verkocht. Dit heeft samen € 200,00 opgele-
verd voor de Vastenactie. 
 

Ook de stagiairs van Scholengemeenschap Spie-
ringshoek hebben zich in de Vastentijd in onze ge-
meenschap laten zien. Niet alleen bij de rommel-
markt, tijdens de viering en voorbereidingen van 
Palmpasen, maar ook hebben twee stagiairs onze 
kerkgangers warm gemaakt om bij te dragen aan 
de Vastenactie van Spieringshoek, waar zij zich 
voor inspanden. De stagiairs legden daarin echt on-
dernemerschap aan de dag. In de zondagsviering 
vertelden zij over het goede doel: De Kledingbank 
in Rotterdam en op deze zondag hebben ze samen 
met de kinderen Paasmandjes gemaakt en te koop 
aangeboden voor de Vastenactie.  
 
En als het om inzamelen gaat, gingen we in de 
Heilig Hart nog even door deze maand. Op 18 april 
was de kledingactie voor Mensen in Nood. De or-
ganisatie kon ’s middags een grote berg kleding-
zakken ophalen in pastorie. Dank aan allen die 
daaraan hebben bijgedragen.  
 
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle sjouwers, 
klaarzetters, verkopers, opruimers en koffieschen-
kers van de Voorjaarsrommelmarkt. De loop zat er 
goed in deze dag, alhoewel de opbrengst een ietsje 
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tegenviel. De harde werkers zien vanzelfsprekend 
graag elke keer het hoogterecord verbroken, maar 
dat zat er deze keer helaas niet in! Bij elkaar kwam 
er dit keer € 1600,39 aan opbrengsten binnen.  

 

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

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

 
 
 
 
 
 

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood die op 18 april in onze H. 
Hartkerk is gehouden, heeft 32 zakken vol kleding 
opgebracht.  
 

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opge-
haalde kilo’s worden projecten gesteund van Cor-
daid.  
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of 
over de gesteunde projecten kijk op 
www.samskledingactie.nl. 
 
 

 
 

 
 
 

Inzegening Liduinaramen  
en kunstschermpanelen 
Glaskunstenaar Henk van Kooy is momenteel vol-
op bezig met de laatste zes gebrandschilderde 
Liduinaramen, die een plaats zullen krijgen in onze 
Liduinakapel. Dit jaar (wanneer is nog niet be-
kend) zal feestelijk worden gevierd dat de Liduina-
kapel ‘af’ is. U wordt daarvan op de hoogte gehou-
den. 
Op blz. 15 van deze Gorzenklok kunt u lezen over 
de schilderingen in het kunstscherm van Jeroen 
Staal. Als het laatste paneel gereed is, zal het sa-
men met het in deze Gorzenklok beschreven pa-
neel, worden ingezegend. Ook van die gebeurtenis 
wordt u op de hoogte gehouden. 
 

Cantorij 
Een graag geziene gast in de Heilig Hartkerk op 31 
mei: de Oostercantorij.  
Dit oecumenische koor, ooit ontstaan vanuit de 
Oosterkerk aan de Rotterdamsedijk, verzorgt die 
zondag de zang in de viering.  
De keus van de liederen die het koor dan zingt was 
bij het drukken van deze Gorzenklok nog niet be-
kend. Maar de cantorij zingt graag oudere muziek, 
uit de renaissance en de barok en ongetwijfeld 
wordt een keus gemaakt uit dat repertoire. Het 
koor staat onder leiding van Andries Stam en be-
staat uit een twintigtal zangers. Van harte aanbevo-
len! 
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Lintje Margo 
Het kan u haast 
niet zijn ontgaan, 
op Look TV, of in 
de kerk heeft u 
het nieuws vast 
gehoord: op vrij-
dag 24 april kreeg 
Margo Heins-
broek een konin-
klijke onderschei-
ding.  Sinds 1990 
is Margo vrijwilli-
ger bij de Zonne-
bloem; vanaf 
1995 zet zij zich 
in bij de bewo-
nersvereniging en 
werkt mee aan tal van activiteiten in de wijk, waar-
onder de schoonmaakacties. Sinds 1994 is Margo 
koster in onze kerk.  
“Een onderscheiding krijg je niet; je verdient ’m!”, 
zo zei burgemeester Lamers tijdens de plechtigheid. 
’s Middags organiseerde de Heilig Hartgemeen-
schap in samenwerking met vrijwilligers van de 
Zonnebloem een borrel voor onze decoranda. De 
pastorie was stampvol toen Margo met een list 
naar binnen werd geleid. Even was ze van haar 
stuk gebracht, maar genoot vervolgens met volle 
teugen van alle belangstelling.  
Margo, van harte hopen we dat je nog lang vrijwil-
liger zal zijn in de Gorzen en in onze kerk!  
 

 

Jolanda Konings 
 

 
 
 
 
 

Op vrijdag 24 april had het Zijne Majesteit Koning  
Willem - Alexander behaagd om mij te verblijden 
met een lintje! Het was een volkomen verrassing! 
Zo ook de bijeenkomst erna in de pastorie. 
Dank aan allen die van deze dag één groot feest 
hebben gemaakt! Dank voor zoveel bloemen, de 
cadeaus, alle kaarten... teveel om op te noemen. 
Het was een dag om nooit te vergeten! 

Margo 
 

 
 
 

 
 

E chte vriendschap is als goede gezondheid . 
Je beseft de w aarde ervan eigenlijk  pas  

als het verloren gaat. 
 

Charles Caleb Colton (1780 - 1832) 
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Verboden 
Heeft u het vroeger ook gezien, op muren, schut-
tingen, of gewoon op straat? Dat zinnetje: |”Wie 
dit leest is gek!” Toen ik net kon lezen vond ik die 
mededeling nogal verontrustend en ik vroeg me af 
wie nou toch zoiets opschreef. 
Effectief was het wel, met vijf kleine woordjes be-
reikte je toch mooi veel mensen met die bood-
schap. Ik verbood het mezelf voortaan te lezen, 
maar altijd was het weer gebeurd voordat ik er erg 
in had.  
 

Verboden boeken 
In alle eeuwen werden boeken verboden. Boeken 
uit de bibliotheek van Alexandrië werden meer-
maals vernietigd. De laatste keer naar alle waar-
schijnlijkheid in opdracht van sultan Soliman om-
dat hij vond dat veel boeken in strijd waren met de 
Koran.  
Keizer Huang Ti van China wilde het verleden uit-
wissen en de geschiedenis opnieuw laten beginnen. 
Alle literatuur en religieuze werken liet hij vernie-
tigen. 460 Protesterende literatoren liet hij levend 
begraven. 
In 1898 worden alle boeken van Emile Zola op de 
Index geplaatst. Men veroordeelde vooral het gro-
ve en ruwe realisme van zijn werk. 
In onze westerse beschaving was het onder andere 
de Rooms Katholieke kerk die nogal van het ver-
bieden was, voornamelijk omdat de literatuur te-
gen de leer indruiste. Katholieke lectuurdiensten 
adviseerden welke boeken geschikt waren voor 
katholieke boekhandels en bibliotheken en welke 
behoorden tot de ‘verboden lectuur’. In 1933 ver-
brandden de Nazi’s in veel Duitse steden joodse, 
pacifistische, communistische en kunstboeken. 
Een voorbeeld: Alles van Erich Kästner behalve 
Emil und die Detektiven werd in Duitsland verbo-
den. Tijdens het naziregime laat hij zijn boeken in 
Zwitserland verschijnen. Ook het werk van Bertold 
Brecht wordt op 10 mei 1933 verboden en ver-
brand. 
De auteur Ernest Hemmingway (1899-1961) nam 
grote risico’s door te schrijven over tot dan toe ris-
kante onderwerpen als nymfomanie, overspel, ho-
moseksualiteit en het soms kleine verschil tussen 
moed en lafheid. In veel landen wordt met name 
zijn roman ‘Voor wie de klok luidt’ verboden. 
Verboden maken mensen nieuwsgierig en creatief. 
Een voorbeeld: Mijn ouders hadden in hun winkel 
aan de Groenelaan een groot aanbod tijdschriften. 
De Lach en de Piccolo konden nog door de beugel, 
maar later verschenen de wat ondeugender blaad-
jes van klein formaat, toepasselijk de Bolero en de 
Mascotte geheten. Hierin poseerden dames in bad-
pak en bikini. Natuurlijk verboden voor jeugdig 
kijkers! En plots kregen we frequent aanloop van 
tienerneven die beleefd vroegen of ze even de Pa-
norama, de Donald Duck of het muziektijdschrift  
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de Tuney Tunes in mochten zien. Goed hoor, hou 
je het netjes, heb je schone handen, vroeg mijn va-
der nog. Later kreeg hij door dat binnenin die on-
schuldige lectuur het ‘verboden spul’ zat, wat in 
een uiterste hoek van de winkel met rode oortjes 
bekeken werd. Hij liet ze, zo was hij wel. 
 

Liesbeth Dingenouts 
 
 

 
 
 

Op zondag 31 mei zal Mgr J. van den Hende het 
sacrament van het vormsel toedienen aan 19 jonge-
ren uit de parochie De Goede Herder.  
Deze viering begint om 10.00 uur en vindt plaats 
in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 in Vlaardingen.  
 

Alex v.d. Meer 
Anna v.d. Meer 
Jos Bakkers 
Käthe de Wolf 
Selma Djoa 
Sheley Verwijk 

 

afkomstig uit onze deelgemeenschap zullen het sa-
crament van het heilig Vormsel ontvangen.  
U bent allen van harte uitgenodigd om deze viering 
bij te wonen. 
Wij wensen alle vormelingen en hun ouders een 
inspirerende viering en mooie dag toe! 

 
 
 
 
 

Pastoor Van Well viert op 12 juni dat hij vijftig 
jaar geleden tot priester werd gewijd.  
Jammer genoeg staat hij niet ingeroosterd als voor-
ganger in een van de vieringen in de Heilig Hartkerk 
rond die tijd. Wie pastoor Van Well dan ook een 
groet en felicitatie wil overbrengen, doet dit het best 
door gebruik te maken van het volgende adres:  
 

 Kerkstraat 20,  
 2295 LG  Kwintsheul  
 

Van harte aanbevolen! 
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Vrijdag 1 mei  Eerste Vrijdag 

 
Zondag 3 mei   
Vijfde zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer.  
Voorganger: Lidwien Meijer 
 

Handelingen 9,26-31 / Johannes 15,1-8 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 
koffie of thee in de pastorie. 
 
Maandag 4 mei  Nationale Dodenherdenk ing 
 
Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
 
Woensdag 6 mei   
H. Domicus Savio (zie Heiligen op blz. 4) 
 
Donderdag 7 mei 
H. Maria, middelares van alle genade 
 
Zondag 10 mei 
Zesde zondag van Pasen 
Moederdag 
Om 09.30 uur Woord- en 
Communiedienst met zang van 
het H. Hartkoor o.l.v. Henry de 
Wolf. 
Voorganger: Mirjam Heijkens 
Handelingen 10,25-26+34-35+44-48 
Johannes 15,9-17 

 
Maandag 11 t/m 14 mei 
Vergadering van de beheercommissie.  
Aanvang: 19.30 uur 
 
Maandag 11 t/m 14 mei 
De IJsheiligen: HH. Mamertus, Pancratius, Serva-
tius en Bonifatius van Tarsus 
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AGENDA 

Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en 
Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt 
gij niets doen. Iemand niet in Mij blijft, wordt zoals de 
rank weggeworpen en verdort; en men verzamelt deze, 
werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 
Johannes 15,5-6 

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb 
liefgehad. Er bestaat geen grotere liefde dan dat iemand 
zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrien-
den als jullie doen wat ik jullie opdraag. Ik noem jullie 
niet meer dienstknechten; want een dienstknecht weet 
niet wat zijn heer doet; maar ik noem jullie vrienden. 
Johannes 15,12-15 



 

Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 
GUUV WXUYXVZ 
 
Vrijdag 15 mei  H. Maagd Maria van Fatima 
Filmavond in de pastorie (zie blz. 5) 
 
Zaterdag 16 t/m 24 mei 
Week Nederlandse Missionarissen (zie blz. 22) 
 

Zondag 17 mei 
Zevende zondag van Pasen 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel. Orgel: Nel de Heer. 
Voorganger: Lidwien Meijer 
Handelingen 1,15-17+20a+c-26 

Johannes 17,6a+11b-19 

Na de viering wordt een deurcollectie gehouden 
t.b.v. de Nederlandse Missionarissen. 
 
Dinsdag 19 mei  W ijk lunch 
Om 12.00 uur in de pastorie. 
Aanmelden: Corry Smits (010-4268711) of Ted 
Konings (06-48405775) 
 
Zondag 24 mei 
Pinksteren                 Hoogfeest 
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 2,1-11 / Johannes 20,19-23 

 
Dinsdag 26 mei 
vergadering van het parochiebestuur De Goede 
Herder met vertegenwoordigers van alle deelge-
meenschappen. 
 
Woensdag 27 mei  H. Augustinus van Canter-
bury 

 
Zondag 31 mei 
Drievuldigheidszondag 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van gastkoor De 
Oostercantorij o.l.v. Andries 
Stam. (zie blz. 8) 
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Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat 
Gij hen beschermt tegen de duivel. Zij zijn niet van de 
wereld, zoals Ik ook niet van de wereld ben. Heilig ze in 
Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals Gij Mij 
gezonden hebt in de wereld, zo heb Ik hen ook in de we-
reld gezonden.  Johannes 17,16-18 

Jezus zei nogmaals tot hen: Vrede zij u, zoals de Vader 
mij heeft gezonden, zo zend Ik ook u. En toen Hij dit 
gezegd had, blies Hij over hen, en zei tot hen: Ontvangt 
de heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, dan 
worden zij hun vergeven.  Johannes 20,21-23  



 

Voorganger: pastor Henri Egging 
Deuteronomium 4,32-34+39-40 / Matteüs 28,16-20 

 
Donderdag 4 juni   
Sacramentsdag 
 
Vrijdag 5 juni  
Eerste Vrijdag 
 
Zaterdag 6 juni 
H. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 
 
Zondag 7 juni 
Tiende zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer.         
Voorganger:  
pastor Kees Koeleman 
Genesis 3,9-15 / Marcus 3,20-35 

 
Maandag 8 juni 
Om 20.00 uur vergadering van de beheercommissie 
 
Donderdag 11 juni 
H. Barnabas, apostel 
 
Vrijdag 12 juni  H. Hart van Jezus 
Patroonsfeest van onze kerk;  Hoogfeest 
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het 
H. Hartkoor. Voorganger: pastor Henri Egging 
Aansluitend is er het vrijwilligersfeest. 
 
Zaterdag 13 juni  H. Antonius van Padua 

 
Zondag 14 juni 
Elfde zondag door het jaar 
H. Liduina,  
patrones van Schiedam 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: Corry Smits  
Ezechiël 17,22-24 / Marcus 4,26-34 
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Gaat dan heen, onderwijst alle volken, doopt hen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en 
leer hen alles te onderhouden wat Ik u geboden heb. 
En zie, Ik zal alle dagen met u zijn tot het einde van de 
wereld.  Matteüs 28,19-20  

En Hij antwoordde hun: Wie is Mijn moeder, of Mijn 
broeders? Hij keek naar de mensen die in een kring om 
Hem heen zaten en zei: Dit hier zijn Mijn moeder en 
Mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is Mijn 
broeder, en Mijn zuster, en moeder. Marcus 3,33-35 

Hij zei: “Met het Rijk Gods is het zoals een man die zijn 
akker inzaait. Hij gaat slapen en staat weer op. Het werd 
nacht en het werd weer dag. Het zaad kiemt en groeit en 
de man weet niet hoe.  Marcus 4,26-27 



 

Dinsdag 19 juni  W ijk lunch 
Om 12.00 uur in de pastorie.  
Aanmelden: Corry Smits (010-4268711) of Ted 
Konings (06-48405775) 
 
Zondag 21 juni 
Twaalfde zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel. Voorganger:  
pastor Charles Duynstee 
Job 38,1+8-11 / Marcus 4,35-41   

 

Maandag 22 juni 
HH. John Fischer en Thomas More 
 
Woensdag 24 juni 
Geboorte van Johannes de Doper            Hoogfeest 
 
Zaterdag 27 juni 
O.L.V. van altijddurende Bijstand 

 
Zondag 28 juni 
Dertiende zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor. 
Voorganger: pastor Henri Egging 
Wijsheid 1,13-15 
Marcus 5,21-43 

 
Maandag 29 juni 
HH. Petrus en Paulus, apostelen 
 
 
 
 
 
 
 
Icoon O.L.V. van 
Altijddurende Bij-
stand (27 juni) 

14 

Hij stond op, kalmeerde de wind, en zei tot de zee: Zwijg, 
wees stil! De wind ging liggen en er viel een volledige 
stilte. Hij zei tot hen: Waarom zijn jullie zo bang? Heb-
ben jullie geen geloof? En zij vreesden met grote vreze, 
en zeiden tot elkaar: Wie is hij toch, dat ook de wind en 
de zee Hem gehoorzamen?  Marcus 4,29-31 

Zij had van Jezus gehoord. Zij drong in de menigte naar 
voren en raakte Zijn kleed van achteren aan. Zij zei: In-
dien ik maar Zijn kleren mag aanraken, zal ik gezond 
worden. En terstond hield de bloeding op en zij voelde 
aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Mar-
cus 5,27-29 



 

 
 
 
 
 

 

Kunstscherm  
Het kan niemand ontgaan zijn dat 2015 in Schie-
dam is uitgeroepen als Liduinajaar.  
Ook in de Heilig Hartkerk besteden we daar aan-
dacht aan. Zo nadert het kunstscherm zijn voltooiing.  
Wat is de verbinding tussen Liduina en het flexibe-
le kunstscherm, zult u zich misschien afvragen? 
Lees verder en het wordt u duidelijk. 
 

Het kunstscherm, met ruim 150 zitplaatsen aan de al-
taarzijde en onder het balkon nog zo’n 50 zitplaatsen. 
 
Het kunstscherm in de H. Hartkerk, ontworpen om 
met meer gemeenschapsgevoel samen te kunnen 
vieren en om makkelijker aan de achterzijde van 
het scherm niet-kerkelijke activiteiten te kunnen 
laten plaatsvinden, is qua vorm en kleuren prachtig 
aangepast aan de bestaande architectuur van het 
gebouw. En in de vier verrijdbare bogen is ruimte 
gemaakt voor kunstwerken aan de voorzijde en de 
achterzijde.  
Aan de achterzijde van het scherm bevinden zich 
de vier panelen van scholen in de omtrek: Willi-
brordusschool, Gorzenschool, Jozefschool en Ber-
nardusschool, voorstellend beeldbepalende bouw-
werken in onze wijk de Gorzen. 
De panelen aan de altaarzijde van het scherm zijn 
een aanvulling op de grote Apocalypsschildering 
van Wim Adolfs, en de beide Liduina-altaar-stuk-
ken van Adolfs. 
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Adolfs’ onvoltooide Apocalyps 
Begin jaren dertig had Wim Adolfs van pastoor 
Möller, de bouwpastoor van de H. Hartkerk en groot 
Liduinakenner, de opdracht gekregen om de grote 
triomfboog boven het altaar te sieren met afbeeldin-
gen uit het visioen van de apostel Johannes. 
Onder de grote beelden van Jozef en Maria zou 
Adolfs altaarstukken van Liduina* moeten maken, 
die qua grootte van de figuren en qua kleurstelling  
aan moesten sluiten bij de Apocalypsschildering. De 
afbeeldingen en kleurintensiteit zouden de ogen 
moeten trekken naar het Hoogaltaar. De kunstwer-
ken zouden natuurlijk klaar moeten zijn voor de vie-
ring van het vijfde eeuwfeest van Liduina, in 1933. 
 
De schildering is echter niet afgemaakt. Zo ontbraken 
er nog twee van de zeven plagen (Adolfs: “mogelijk 
komt dat later nog”) en een voorstelling van het 
hiernamaals. Adolfs heeft nog beschreven hoe hij de 
hemel wilde uitbeelden: “Christus met zijn Bruid, de 
H. Kerk”. Deze schildering zou moeten komen in de 
altaarnis, tussen de triomfboog met Apocalypsschil-
dering en het hoogaltaar met gordijn en kruis. Na 
aanbrenging van deze schildering zou er boven het 
hoogaltaar een gigantisch kruis zijn ontstaan.  

De beoogde kruisvorm in de schildering van Adolfs. 
 
In de jaren zeventig is nog overwogen om de schil-
dering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de kerk af te maken, echter, kunsthistorici van 
Boijmans van Beuningen adviseerden om de schil-
dering onvoltooid te laten. 
 
* oorspronkelijk was er één altaarstuk van Liduina, en één 

van de H.Maagd met de Wijze Maagden gepland. 
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De kunstscherm-panelen aan de altaarzijde 
Toen er werd nagedacht over de onderwerpen op 
de panelen aan de altaarzijde van het kunstscherm, 
was de keuze snel gemaakt: na 85 jaar zouden de 
ontbrekende schilderingen van Adolfs op het 
kunstscherm worden afgebeeld.  
Zonder zijn eigen stijl te verloochenen, zou kunste-
naar Jeroen Staal de afbeeldingen van Adolfs 
‘citeren’ en naar het heden brengen. Waarbij hij 
voor nieuwe uitdagingen kwam te staan: in de klei-
nere panelen die mensen van dichtbij kunnen be-
kijken, gelden andere regels voor proporties, de-
taillering en hoeveelheid dimensies dan voor de op 
grote afstand van de kerkgangers afgebeelde Apo-
calypstaferelen en Liduina-altaarstukken van Wim 
Adolfs. 
Op het eerste paneel schilderde Jeroen Staal de 
twee ontbrekende plagen, compleet met diverse 
verwijzingen naar Liduina. Op het altaar van het 
Lam is zelfs een van de altaarstukken van Liduina 
afgebeeld: een verbintenis van het lijden van een 
sterveling als Liduina met het lijden van haar Heer 
Jezus Christus: een bekend thema in afbeeldingen 
van Liduina. Het tweede paneel vormt de schakel 
tussen het einde der tijden en het hiernamaals: het 
Laatste Oordeel. Met ook hierop weer beeltenissen 
van Liduina en haar beschermengel.  

Panelen: twee plagen (links), het Laatste Oordeel (rechts) 
 
Op het nog te schilderen vierde paneel zal Liduina 
de hemel binnentrekken. Bleef de vraag over van 
de plaats van Liduina op het derde paneel: 
“Christus en Zijn Kerk”, de schildering waar Wim 
Adolfs naar had verwezen en die de schakel moest 
vormen tussen het ‘hogere’ (H. Drie-eenheid, de 
12 leerlingen, de 12 stammen van Israël, de enge-
len, de plagen, de geketende duivel) en de sterve-
lingen, de kerk van Christus, Zijn werk op aarde. 
 
Frankelandse Kerk 
Jeroen Staal nam in zijn uitgangspunt voor het der-
de paneel de summiere omschrijving van Wim 
Adolfs (“Christus en Zijn Kerk”) zeer letterlijk.  
In de hemel staat de Levensboom in het midden, 
God, het geslachte Lam (Jezus) en de H. Geest be-
vinden zich in een verticale lijn in het midden van 
de schildering.  
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Gelijk diverse schilders in de Middeleeuwen had-
den gedaan (die plaatsten beroemde kerken in het 
Hemels Jeruzalem), plaatste Jeroen Staal kerken in 
de schildering, verwijzend naar de miljoenen chris-
tenen die via de kerken een verbintenis waren aan-
gegaan met Jezus Christus. De meeste gebouwen 
zijn fantasiebouwwerken, sommige vind ik gelijken 
op bekende bouwwerken, op een bouwwerk dat 
veel wegheeft van een synagoge, wellicht een mos-
kee (desgevraagd liet Jeroen Staal deze gevolgtrek-
kingen geheel voor rekening van de kijker!). 
 

Van de afgebeelde gebouwen valt de H. Hartkerk 
het meest op, aan de linkerzijde van de Levens-
boom. Deze kerk staat voor generaties gelovige 
kerkgangers die het gebouw heeft mogen ontvan-
gen. Aanvankelijk zou de Gorzenkerk de enige 
herkenbare kerk zijn. Pratend over het ontwerp van 
de schildering kwam de gedachte op dat het qua 
symmetrie in de schildering en qua verwijzing naar 
Liduina wellicht passend zou zijn om de Franke-
landse Kerk af te beelden. Immers, de moederkerk 
van de H. Hartkerk (en godshuis voor duizenden 
Gorzenezen) en vanaf 1931 Liduinakerk geheten.  

Het 3e paneel aan de altaarzijde van het kunstscherm 
 
Let u bij het bekijken van de schildering ook eens 
op de doordachte manier waarop Jeroen Staal ener-
zijds het tweedimensionale van de verticale lijn 
van de Drie-eenheid en het drie-dimensionale van 
de gebouwen rond de Levensboom heeft geïnte-
greerd. En laat de kleuren op u inwerken, de vele  
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tinten blauw aan de bovenzijde en de gouden 
kleurschakeringen aan de onderzijde van de schil-
dering. Daken die naar onderen overgaan tot een 
soort van banken, plaatsen waar de gelovigen zich 
ophouden, waar ze kunnen drinken uit de bron des 
levens en Hem eer kunnen bewijzen, aldus opgete-
kend in de Openbaring van Johannes. 

De moederkerk van de Gorzenkerk:  
de in 1969 afgebroken Liduinakerk, in de volksmond 

ook wel Frankelandse Kerk genoemd. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat Jeroen Staal aan 
de rechterzijde van het schilderij als doordenkertje 
met een diepere betekenis een verwijzing heeft ge-
schilderd naar de uitspraak van Jezus: “Laat mijn 
Kerk geen markthal worden”. Verwijst de kunste-
naar naar de treurige openbare veiling in 1968 van 
het interieur van de Frankelandse Kerk? Of naar 
een toekomst waarin elk product van mensenhan-
den in het teken staat van werken ‘soli Deo glo-
ria’ (alleen ter meerdere glorie van God)? Vraag 
het de kunstenaar zelf eens. Of misschien is het 
wel aardiger voor ieder persoon om een eigen 
waarheid in de schildering te zien. Want één con-
clusie kan wel worden getrokken: hoewel geïnspi-
reerd op het beschreven visioen van Johannes, de 
apostel heeft geen foto’s of tekeningen gemaakt 
van de beelden van het eind der tijden, zoals die tot 
hem kwamen. Misschien laat God ieder de hemel 
wel zien, zoals hij/zij wenst dat de hemel eruit ziet. 
Hier schiet de kennis tekort die wij stervelingen 
hebben…  

 

Henry de Wolf 
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In heel onze parochie De Goede Herder worden 
gebedsintenties gelezen. Bij het opgeven van deze 
intentie wordt van oudsher een ‘offer’ gevraagd 
van degene die om het speciale gebed in de viering 
vraagt. De gebedsintenties zijn één van de kleine 
inkomstenbronnen van de kerk. 
Daarnaast zijn er in de verschillende kerken van 
onze parochie andere vormen van gebedsintenties. 
Wij kennen in onze kerk tot nu toe het blad dat 
achterin te vinden is, waarop spontane intenties 
kunnen worden geschreven.  
 
Het parochiebestuur van De Goede Herder nu, 
heeft besloten om één lijn aan te houden bij de ge-
bedsintenties in onze parochie. Die lijn heeft tot 
gevolg dat elke deelgemeenschap eenzelfde tarief 
hanteert voor misintenties. Dit tarief zal vanaf 1 
juli van dit jaar zijn: € 15,00. 
Daarnaast zal het blad met geschreven intenties 
komen te vervallen. Voortaan zullen we in de vie-
ring bij de voorbeden een moment van stilte inrui-
men om te bidden voor wat ons persoonlijk ter har-
te gaat. 
 
Wanneer u een misintentie wilt opgeven, kunt u 
hiervoor terecht bij Henk de Heer, bereikbaar op: 
010-4347475 of via e-mail op: henk@hdeheer.nl. 
Deze contactgegevens vindt u achterop elke Gor-
zenklok. Deze opgegeven misintenties worden ver-
meld in de Gorzenklok. Wanneer u een spontane 
misintentie wilt opgeven, bij binnenkomst in de 
kerk, dan kunt u onze koster Margo Heinsbroek 
aanspreken en de misintentie via haar opgeven. 
Deze intenties worden logischerwijs niet vermeld 
in de Gorzenklok.  
 
We zullen even moeten wennen aan deze misinten-
tie nieuwe stijl. Wat niet verandert is dat we, in 
stilte of hardop, blijven bidden voor onze dierbaren 
en voor alle noden van de wereld.  
 

Pastoraatsgroep H. Hart. 

 
 
 
 
 

Luisteren met je hart 
De taal van de missionaris 
Pinksteractie Week Nederlandse missionaris 
16 tot en met 24 mei  
 

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers wereldwijd 
de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit 
Nederland dragen we hieraan bij met de Pinkster- 
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actie voor de Week van de Nederlandse Missiona-
ris (WNM). Deze collecteweek loopt van 16 t/m 24 
mei en is een blijk van steun voor onze missiewer-
kers wereldwijd.  
 
Waar missionarissen en missionair werkers aanwe-
zig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door 
hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open 
voor het leed en de kracht van anderen. Zij 
‘luisteren’ met hun hart en veranderen levens voor-
goed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van 
de missionaris en een van de kernwaarden van het 
missiewerk. 
Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé 
Janssen (25), twee inspirerende vrouwen die dit 
jaar de boegbeelden zijn van de WNM 2015. Deze 
missionair werkers zijn beiden actief in de strijd 
tegen hiv en aids en het stigma dat aan de ziekte 
kleeft. Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacinta in 
Kenia. 
 
Werken op snijvlak van leven en dood 
In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde verpleegkun-
dige Jacinta op 22-jarige leeftijd naar de sloppen-

wijken van Kisumu in Kenia. Bijna 18 jaar leeft de 
lekenmissionaris van Mill Hill daar samen met Ke-
niaanse gezinnen. In 2001 sluit ze zich aan bij het 
Kitale AIDS Programme (KAP) in het noordwes-
ten van Kenia om er aids-educatie te organiseren. 
Sindsdien werkt ze in arme stadswijken en dor-
pen, waar uitzichtloosheid, drugsverslaving en 
allerlei vormen van geweld aan de orde van de 
dag zijn. Mooi, maar moeilijk werk.  
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‘Ons werk speelt zich af op het snijvlak van leven 
en dood. We werken vanuit ons hart en met toe-
wijding. Je raakt mensen diep in hun leven. Kenia 
kampt al 30 jaar met aids, maar het stigma en de 
discriminatie zijn nog steeds groot.’ In 32 jaar is 
de kern van Jacinta’s missionair werk in Kenia 
niet veranderd.  
‘Het gaat om een besef van de waarde van de 
schepping, een uiterst respect voor leven. We heb-
ben daarin een taak te vervullen. Steun voor haar is 
steun voor ons’ 
 
Met haar overtuiging verandert Jacinta levens, 
ook die van haar collega’s. Dat van Joseph 
Onyango (49), bijvoorbeeld. ‘Onder Jacinta’s lei-
ding ben ik iemand geworden met een missie en 
een diploma.’ Dat de WNM zich inzet voormen-
sen als Jacinta raakt hem diep. ‘Steun voor haar is 
steun voor ons. De solidariteit en het begrip uit 
Nederlandse parochies helpt ons om de uitdagin-
gen in het leven aan te gaan en anderen te helpen.’ 
 
Hiv-bewuste kerkgemeenschappen 
Ook de mensen rond missionair werker Rhodé 
Janssen zijn blij met de steun die zij van de WNM 
ontvangt. ‘Wij hadden het geld niet om iemand 
als Rhodé aan te nemen.  
Dankzij de WNM is zij nu onderdeel van ons 
team. Zij was de ontbrekende schakel.’ Aan het 
woord is Lyn van Rooyen, Rhodé’s collega bij het 
Christian Aids Bureau for Southern Africa 
(CABSA) in Johannesburg, Zuid-Afrika. 
 
Bij CABSA herschrijft Rhodé een trainingshandlei-
ding voor christelijke leiders, zodat zij hun geloofs-
gemeenschappen kunnen helpen meer ‘hiv-bewust’ 
te worden. ‘Per dag komen er in Zuid-Afrika 1.000 
nieuwe hiv-besmettingen bij. Aids raakt niet enkel 
individuen, maar hele gemeenschappen.  
Ik zie hoe de kerk hier een positieve rol speelt in 
de strijd tegen hiv en aids. Geestelijk leiders heb-
ben een enorm publiek. Zij kunnen mensen inspi-
reren, en dat gebeurt ook. Mensen in de kerkge-
meenschap delen voedsel uit, geven voorlichting 
over de ziekte, bezoeken mensen die aids hebben, 
organiseren thuiszorg, breien truien en maken kle-
ren voor aidswezen.’ 
 
Draag bij! 
Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die met kracht, 
kunde en toewijding anderen helpen. Ver weg 
luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. 
Wilt ook u bijdragen aan het werk van mensen zo-
als Jacinta en Rhodé? 
Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl 
voor meer informatie over de Pinksteractie van 16 
tot en met 24 mei. Of steun de WNM met een gift 
op IBAN NL30RABO 0171 2111 11. 
Op zondag 17 mei wordt in onze kerk een deurcol-
lecte gehouden na de viering. 
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Warmtestralers  
En eindelijk hangen ze: de nieuwe warmtestralers. 
Sinds Palmpasen zijn beide sierlijke zwarte scha-
len met elk 8000 Watt aan verwarmingscapaciteit 
in werking. Hoopten we eerst nog het staartje van 
de winter te kunnen meepakken en ze eind januari 
in gebruik te kunnen nemen, het werd wegens le-
veringsproblemen helaas twee maanden later. De 
stralers hebben wel nog net het laatste koude 
weekend kunnen meenemen, 29 maart. De warmte
-beleving is tot dusver uitstekend te noemen. Som-
mige mensen gaan pal onder de stralers zitten, an-
deren doen hun jas uit en zoeken een plekje aan de 
uiteinden van de kerkbanken.  

Monteurs van Broeren & Zonen installeren  
de schalen.  

 
De Duitse fabrikant Solamagic heeft niets teveel 
beloofd: het voelt alsof je in de zon zit. De grote 
stralers zijn voorzien van korte-golf-infrarood 
lampen van Philips. Belangrijkste kenmerk is dat 
niet de lucht wordt verwarmd, maar het object dat 
eronder zit. De warmtestraling dringt – net als de 
zon – tot in de huid. De straling is niet schadelijk 
en je wordt er ook niet bruin van (de straling bevat 
niet het schadelijke UV-licht). 
Om de omstandigheden waaronder de verwarming 
werkt, te verhogen, is begin 2015 de hele kelder 
onder de kerk geïsoleerd, zodat de koude van on-
deraf tot een minimum is teruggebracht.  
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VERWARMING KERK 



 

HUMOR IN DE KERK 

 

Ook worden er nog op de banken kussentjes aan-
gebracht. Dit om te voorkomen dat de koude van 
de kerkbanken wordt doorgegeven aan het zitvlak 
en de rug van de kerkgangers.  
Nu we volop in de lente zitten en de verwarming 
naar verwachting niet vaak meer aan hoeft, wach-
ten we met de aanschaf tot het najaar van 2015. 
De verwachting is dat de aan de muur bevestigde 
oudere gasstralers nog maar enkele keren per jaar 
hoeven te worden aangestoken, bijvoorbeeld als de 
hele kerk moet worden verwarmd.  
Behalve een betere warmte, is de nieuwe verwar-
ming ook beter voor de uitgaven van onze deelge-
meenschap. De gasstralers zijn beduidend duurder 
in gebruik dan de nieuwe elektrische schalen. 
 

De beheercommissie 
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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 


