
 

 

 

de gorzenklok 

NOVEMBER HALF-DEC. 2014 

1 november 2014, 26e jaargang nr. 8 

H. Hartkerk 

 

 

  

de Gorzenklok 

DIGITAAL 

 ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE  

MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 

St. Cecilia 

22 november 

Patrones van de kerkkoren 



 

INHOUD GORZENKLOK NOVEMBER - 

HALF DECEMBER 2014 

  1 - Omslag 

  2 - Misintenties    (blz.1) 
        november en half december 

  3 - Advertentie vormsel 2015 (blz.2) 
  4 - Spreuk van de maand  (blz.2) 
  5 - Nieuws     (blz.2) 
 Opbrengst rommelmarkt 

  6 - Door U voor U   (blz.3) 
 door Liesbeth Dingenouts 

  7 - Advertentie kerstvieringen (blz.4) 
  8 - Allerzielen 2015   (blz.5) 
 Viering zondag 2 november, 19.00 uur 

  9 - Oproep     (blz.5) 
 Kerstversieren zondag 14 december 

10 - Agenda november - half dec. (blz.6) 
11 - Geloofsverdieping   (blz.9) 
 15 nov. Bijbel in 1 uur: Kees Posthumus 

 17 nov. Over Marcus: Kees Koeleman 

12 - Parochie De Goede Herder  (blz.10) 
 Programma Zondag-Plus, Jacobuskerk 

 zondag 30 november, vanaf 9.30 uur 

13 - Beheercommissie H. Hart (blz.11) 

14 - Advertentie lichtjestocht (blz.12) 
 Kerstlichtjestocht zondag 21 december 

15 - Advertenties    (blz.13) 
16 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 
 

 

Zondag 2 november 

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren,  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden  

pastores, vrijwilligers en weldoeners van  onze  

geloofsgemeenschap. 
  

Zondag 9 november 

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren,  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Nelly Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  

Elisabeth Helena van Noordt,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler, 

Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofsge-

meenschap.  
  

Zondag 16 november 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

ouders Van der Pas – Van Mil, 

Piet van Potten, Ben Schueler, Bep Wijnties  

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
  

Zondag 23 november 

Agatha van den Boogert – Näring,  

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren,  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Beatrix Jaspers – Bal, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  

ouders Van der Plas -Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
  

Zondag 30 november 
Maria Huiberdina Aalsma – Broeren, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil, overleden ouders 

Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
 

Zondag 7 december 

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren, Franciscus  

Laurentius Geerdes, ouders Van der Pas – Van 

Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Bep Wijnties 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
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MISINTENTIES 



 

Zondag 14 december 
Maria Huiberdina Aalsma – Broeren, Franciscus 

Laurentius Geerdes, ouders Engering – Hersbach 

en zonen, Nelly Kouwenhoven, Petrus Jacobus  

van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler, 

Piet Wijnen  en voor alle overleden pastores, 

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofsge-

meenschap.  
 

Zondag 21 december  
Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

Een hart van goud is waardevast 
 

Bond zonder Naam 

 

 

 

 

 

 
 

Rommelmarkt 
Onze laatst gehouden najaarsrommelmarkt heeft 

een opbrengst gehad van € 1818,65. Alle kopers en 

ook alle vrijwilligers heel hartelijk dank! 
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Vormsel in 2015 
 

In 2015 zal er in de parochie De Goede Herder 

weer een gezamenlijke viering zijn 

waarin het sacrament van het vormsel  

zal worden toegediend. 

Dit sacrament is bedoeld voor jongeren  

die zitten in groep 8 van de basisschool  

of op het voortgezet onderwijs. 

Als uw zoon / dochter met de voorbereiding  

wil meedoen, kunt u hem / haar  

hiervoor aanmelden. 

Dit kan bij M. Bergwerf: g.bergwerf@planet.nl 

Op 20 november zal er een informatie avond  
worden gehouden voor de ouders. 

Dit is in de Pax Christiekerk in Vlaardingen. 
Aanvang: 20.00 uur. 

 

Namens de werkgroep Vormsel, 

Marian Bergwerf 

SPREUK VAN DE MAAND 

NIEUWS 
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Misverstand 

Af en toe ga ik naar IKEA. Niet voor meubels, die 

hebben we al. En dat zelf in elkaar zetten, nou nee. 

Ooit met een stapelbed gedaan, een ware crime. 

Wel staan de befaamde Billy boekenkasten nog 

steeds tot volle tevredenheid in onze kelder. 

En in de douche staat een ‘Gammelgaard’ kastje, 

dat gammel klopt, het deurtje hangt nog maar aan 

één scharnier, dus een schone handdoek pakken is 

elke keer weer spannend. 

Nee, ik ga voor de lol naar IKEA, voor kleine 

spulletjes die ik in mijn fietstas kan vervoeren. 

Ik kijk naar de mensen om me heen die met 

meetlatten in de weer zijn, van plan om kleine of 

grote veranderingen in huis aan te brengen. Hele 

gezinnen zitten peinzend op een bank, om te 

proberen of dit de ultieme sofa voor bij hun thuis 

is. 

Op een mooie middag besloot ik weer eens naar 

Delft te fietsen. Ik kocht wat onnodige maar leuke 

spulletjes en wilde weer huiswaarts gaan. Ik was al 

bijna buiten toen mijn oog viel op het reclamebord 

met een aanbieding van de dagschotel in het 

restaurant: Friet met Zweedse gehaktballetjes in 

saus. Lekker, dacht ik en nam de roltrap weer naar 

boven. 

Het was druk en er stonden veel mensen in de rij 

bij het soort poortjes die je ook bij de Efteling ziet. 

Maar toch nog vrij snel had ik de dagschotel op 

mijn dienblaadje, een Zweeds vlaggetje parmantig 

op een van de balletjes geprikt. Nu nog een plekje, 

moeilijk. Opeens zag ik een leeg tafeltje en terwijl 

ik daar mijn blad op zette, dacht ik: oeps, geen 

bestek! Nou wil friet met je handen wel lukken, 

maar balletjes met saus? Ik keek om me heen, waar 

was ook alweer dat bestek? 

Na wat heen-en-weer geloop en gezoek had ik het, 

maar waar was ook alweer mijn tafeltje? 

Ik heb een slecht richtingsgevoel en verdwaal snel. 

O ja, daar! Maar, wat krijgen we nou? 

Verbluft zag ik een man in een wit gewaad en dito 

mutsje op zijn hoofd achter mijn friet met balletjes 

zat, inclusief mijn flesje water.  

Nou had ik weleens gehoord dat er mensen restjes 

kwamen opeten, prima hoor, maar dit was toch wel 

erg brutaal. 

Vastbesloten het er niet bij te laten zitten, ging ik 

tegenover hem zitten. Hij keek me wat verbaasd 

aan, maar at gewoon door. Ik dacht nog te begin-

nen met ''Hallo, is dat wel halal? Maar plotseling 

durfde ik niet meer; stel je voor dat hij erg kwaad  

DOOR U VOOR U 



 

zou worden en stennis ging maken, en misschien 

verstond hij geen Nederlands? 

Ik ging maar een beetje in mijn handtas zitten rom-

melen, alsof ik iets zocht en wist eigenlijk met 

mijn houding geen raad. Gelukkig was hij een 

snelle eter en met een beleefd glimlachje stond hij 

op, pakte een grote boodschappentas van de stoel 

naast hem, pakte zijn dienblad en bracht het naar 

de afruimband.  

Plots dacht ik aan het tasje met spulletjes dat ik on-

der de tafel had laten liggen toen ik op zoek was 

naar bestek. Weg! Zie je wel, dat zat natuurlijk in 

die grote tas van hem! 

De plaats tegenover mij was nu leeg en het was 

overal wat rustiger. En toen zag ik het!!! 

Een paar tafeltjes verderop stond een eenzaam 

dienblad met friet en balletjes, waarin fier het 

Zweedse vlaggetje stak. Ik liep erheen en ja hoor, 

onder de tafel lag mijn tasje! 

Ik schaamde mij diep, wat had ik snel een verkeer-

de conclusie getrokken en wat was ik blij dat ik 

niets had durven zeggen! Ik nam nog een paar 

koud geworden frietjes, maar de balletjes trokken 

me niet meer zo aan. Ik dacht nog wel verdorie, ik 

had dat vlaggenstokje wel kunnen gebruiken als 

bestek. Op de terugweg naar Schiedam overpeins-

de ik wat die man wel niet gedacht zal hebben. 

Naar alle waarschijnlijkheid slechts: Ach, die me-

vrouw is zeker een beetje in de war! 
 

Liesbeth Dingenouts 
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 Woensdag 24 december 18.30 uur 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communieviering) 

voorganger: pastor Mirjam Heikens 

m.m.v. het kinderkoor  

o.l.v. Jolanda Konings. 

Piano/orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 18.00 uur 

kerstliederen vanaf: 18.15 uur 

  
Woensdag 24 december 22.00 uur 

NACHTMIS 
(Eucharistieviering) 

voorganger: pastoor A.A. van Well 

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

orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 21.30 uur 

kerstliederen vanaf: 21.45 uur 

  
Eerste Kerstdag 25 december 9.30 uur 

KERSTVIERING 1e KERSTDAG 
(Woord- en Communieviering) 

voorganger: pastor Mirjam Heikens 

m.m.v. het H. Hartkoor 

 
  (Wijzigingen voorbehouden; zie volgende Gorzenklok) 



 

 
 
 
 

Op zondag 2 november is er om 19.00 uur de ge-

bruikelijke dienst in de kerk die in het teken staat 

van Allerzielen. Ieder jaar komen we daar als ge-

loofsgemeenschap bijeen om stil te staan bij de 

overledenen van onze parochie in het voorliggende 

jaar. Doorgaans is het een Woord- en Communie-

dienst waarin speciale aandacht is voor hen. Het H. 

Hartkoor staat borg voor een passende muzikale 

omlijsting. Dit jaar gaat onze aandacht uit naar  

Susanna Ronteltap – Kouwenhoven 
Agatha van den Boogert – Näring 

Beatrix Jaspers – Bal 
Petronella Dries – Etman 

Wim van Riet 
Arnoldus Mulder 

Willibrordus Zijlmans 
Wim van der Hoeven 
Elisabeth Wijnties 

Maria Sozef 
Maria Aalsma – Broeren 

 

Daarnaast zullen we bidden voor alle andere over-

leden parochianen. 

 

 

 

 

 
 

Sinds jaar en dag is onze kerk met kerstmis prach-

tig versierd! Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als je 

er even bij stilstaat, besef je dat daar best wat voor 

komt kijken. Voor het ophangen van die honder-

den lichtjes in de bomen, het opbouwen van de 

kerststal, het ophijsen van de verlichte ster aan de 

toren, het maken van kerststukken, om maar ‘ns 

wat zaken te noemen, daar is man/vrouwkracht 

voor nodig. De ploeg die dit elk jaar weer fikst, 

verdient een grote pluim. Zij doen het weliswaar 

met plezier, maar zij hebben toch nog één grote 

wens: uitbreiding van de ploeg zou zeer aange-

naam zijn! Wie biedt zich aan? Een prima manier 

om in de kerstsfeer te raken. Op zondag 14 decem-

ber vanaf 13.00 uur zal deze - overigens zeer ge-

zellige - club weer actief zijn. Er wordt tussentijds 

gepauzeerd met een kopje soep en er wordt afge-

sloten met een drankje. Zin om te helpen?  

Meld je aan bij Henry de Wolf; tel: 426 44 17.  

Alvast bedankt! 
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ALLERZIELEN 

OPROEP 



 

 

 

 

 

Zaterdag 1 november  
Allerheiligen, hoogfeest (geen viering) 

 

Zondag 2 november 
Allerzielen 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer.  

Voorganger: Lidwien Meijer 

Makkabeeën 12,43-45Johannes11,17-27 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 

koffie of thee in de pastorie. 

 

ALLERZIELENVIERING: zondag 2 november 
Om 19.00 uur Woord- en Communiedienst ter na-

gedachtenis van alle overleden gelovigen, in het 

bijzonder medeparochianen, m.m.v. het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: Corry Smits.  

(Zie ook onder “ALLERZIELEN” op blz. 5) 
 

Maandag 3 november  St. Hubertus 
 

Vrijdag 7 november   
Eerste Vrijdag 

H. Willibrordus, bisschop, verkondiger van ons ge-

loof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie 
 

Zondag 9 november 
32e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring m.m.v. het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorg.: pastoor A.A. van Well 

Ezechiël 47,1-2+8-9+12  

Johannes 2,13-22 

 

Dinsdag 11 november  St. Maarten (van Tours) 
 

Zaterdag 15 november  
H. Albertus Magnus 
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AGENDA 

Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei 

Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag 

zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het 

leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij 

sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit ster-

ven.  Johannes 11,24-26 

Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runde-

ren, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar 

altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze 

allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij 

smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun 

tafels omver.  Johannes 2,14-15 



 

Zondag 16 november 
33e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: Corry Smits 

Spreuken31,10-13+19-20+30-31 / Matt. 25,14-30  

Dinsdag 18 november  Wijklunch 

Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-

rie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of 

bij Ted Konings (06-48405775) 
 

Vrijdag 21 november 
Opdracht van de H. maagd Maria in de tempel 
 

Zaterdag 22 november   H. Cecilia 
 

Zondag 23 november 
Christus, koning van het heelal 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring m.m.v. het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger:  

pater Avin Kunnekkadan SVD 

Ezechiël 34,11-12+15-17 /  Matteüs 25,31-46  

 

Dinsdag 25 november H. Catharina van Alexandrië 
 

------------ Begin van het kerkelijk jaar ------------  
 

Zondag 30 november 
Eerste zondag van de Advent 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. 

Voorg.: pastor Adrie de Lange 

Jesaja 63,16b-17+64,3-7 / Mar-

kus 13,24-37 

 

Zondag 30 november In de Jacobuskerk in Kethel: 

ZONDAG-PLUS viering  (zie ook blz. 10 en 11) 
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Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn die-

naren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in 

beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander 

twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aan-

kon. Matteüs 25,14-15  

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de 

heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, 

of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat 

hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling 

komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees 

waakzaam!’  Markus 13,35-37 

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de 

heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, 

of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat 

hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling 

komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees 

waakzaam!’ Markus 13,35-37 



 

Vrijdag 5 december  Eerste Vrijdag / Pakjesavond 
 

Zaterdag 6 december  Sint Nicolaas 
 

Zondag 7 december 
Tweede zondag van de advent 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer. 
Voorganger: Kees Koeleman 

Jesaja 40, 1-5+9-11 / Markus 1,1-8 

 

Maandag 8 december 
Onbevlekte Ontvangenis v. d. heilige maagd Maria 
 

Zaterdag 13 december  H. Lucia 
 

Zondag 14 december 
Derde zondag van de Advent 
(Zondag Gaudete) 

H. Johannes van het kruis 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor 
o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: pastor Henri Egging 
Jesaja 61,1-2a+10-11 / Johannes 1,6-8+19-28 

Dinsdag 16 december Kerstviering Zonnebloem  
 

Woensdag 17 december Kerstviering basisscholen 

St. Jozefschool: 09.30 uur 
St. Bernardusschool: 15.30 uur 
St. Willibrordusschool: 17.00 uur 

 

Zondag 21 december 
Vierde zondag van de Advent 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. Voorg.: 
pastor Charles Duynstee 

Samuel 7,1-5+8b-12+14a+16 / Lucas 1,26-38 

 

 

Om 17.00 uur begint de Kerstlichtjestocht voor 
kinderen bij molen De Nolet. (zie blz. 12) 

8 

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn 

ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot in-

keer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrij-

gen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden 

toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. 

Markus 1,4-5 

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 

Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te ge-

tuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 

niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het 

licht.  Johannes 1,6-8 

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, 

God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwan-

ger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noe-

men. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Al-

lerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem 

de troon van zijn vader David geven.  Lucas 1,30-32 



 

 

 

 

 

THEATERVOORSTELLING  

‘DE BIJBEL IN EEN UUR’ (gratis)  
Van 16 augustus 2014 tot 16 augustus 2015 wordt 

het jubeljaar gevierd ter gelegenheid van de ge-

boorte van Don Bosco in 1815.  

De Congregatie van Don Bosco heeft zich altijd 

gericht op het jongerenwerk. De salesianen van 

Don Bosco zijn ook lang verbonden geweest met 

de Jacobuskerk in Schiedam-Kethel.  

Wie jarig is trakteert en de traktatie aan de Jaco-

buskerk is een theatervoorstelling van Kees Post-

humus.  

Op zaterdag 15 november om 15.00 uur spelen 

verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist 

Juul Beerda hun voorstelling 'De Bijbel in een uur' 

in de Jacobuskerk. In een rap tempo komen bijbel-

verhalen voorbij, van verhalen rond de schepping 

tot en met na Pasen. In 'De eerste dans' wordt ver-

teld hoe mensen op het idee kwamen om te gaan 

dansen. Dan volgt 'Lekker buitje', een vrolijke en 

actuele vertelling van het verhaal over de zond-

vloed. In de nieuwe versie heeft mevrouw Noach 

een hoofdrol. Het Nieuwe Testament wordt op-

nieuw verteld met een verfrissende kerstmedley, 

een nieuwe gelijkenis van Lucas waarin al zijn ge-

lijkenissen samenkomen en 'de Emmausgangers'. 

Een bewerking van Leonard Cohens 'Hallelujah' 

besluit de voorstelling. Met zijn verhalen wil Kees 

Posthumus zijn publiek vermaken, verrassen en 

met nieuwe oren naar de oude verhalen laten luis-

teren. Accordeonist Juul Beerda is zijn vaste bege-

leider. Hij speelt in verschillende gezelschappen en 

speelde onder andere in 'Piaf, de musical' en Ciske 

de Rat. 
 

Kosten: De voorstelling is gratis en wordt u aan-

geboden door de Congregatie van Don Bosco. U 

hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Jacobus-

kerk, Kerkweg 53, Schiedam-Kethel. 

 

DICHTER BIJ MARCUS 
De evangelisten vertellen een verhaal. Ieder van de 

evangelisten doet dat op zijn eigen manier. 

Hoogstwaarschijnlijk is van de vier evangeliën 

Marcus het eerst geschreven. Hij komt dus iets 

nieuws vertellen, en wel iets ongelooflijk belang-

rijks: de blijde boodschap van Jezus Christus. 

Vanaf de start van de Advent zullen we een jaar 
lang uit dit evangelie lezen. Wie is Marcus, wat is 
zijn verhaal, waar legt hij accenten, welke kant van  
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GELOOFSVERDIEPING 



 

Jezus’ optreden belicht hij meer dan de andere 

evangelisten?  

Pastor Kees Koeleman begeleidt deze avond op 

maandag 17 november en dit zal een andere op-

zet zijn dan de avond in 2011 door hem georgani-

seerd. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur in 

de De Wilgenburg (achter de Basiliek) Singel 104 

te Schiedam.  

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 

uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Van harte aanbevolen voor tekstgroepen. Maar 

iedereen is natuurlijk welkom! 

 

 

 

 

 

Zondag Plus 

In het parochiemagazine Kerk aan de Waterweg 

(Najaar 2014, blz. 4 en 5) en in de Gorzenklok 

(augustus/september, blz.19) heeft u al kunnen le-

zen over Zondag + (Zondag Plus). Een viering van 

een zondag die iets extra’s heeft, die verder gaat 

dan een gebruikelijke zondagsviering. Dat wil zeg-

gen, de viering blijft centraal staan op de zondag. 

Voorafgaand aan de viering zijn er een aantal ge-

loofsontmoetingen (‘workshops’) waaraan eenie-

der kan deelnemen. Na afloop kunnen kerkgangers 

elkaar ontmoeten tijdens een eenvoudige lunch. De 

formule Zondag Plus is afkomstig uit België en is 

speciaal bedoeld om mensen te inspireren, (op-

nieuw) te interesseren in hoe het gedachtegoed van 

de kerk hierbij ten dienste kan staan. 
 

Op 30 november vinden de eerste Zondag Plus-

vieringen plaats in de drie steden van onze paro-

chie De Goede Herder. In Schiedam is de Jacobus-

kerk in Kethel de plek waar u moet zijn. Op deze 

eerste zondag van de advent is het thema ‘Advent 

alert’: wees waakzaam. 
 

Om 9.30 uur wordt iedereen welkom geheten in de 

Jacobuskerk, waarna de groep kerkgangers uiteen-

gaat om deel te nemen aan een aantal geloofsacti-

viteiten. 
 

Kunst en ‘Advent alert’: aan de hand van een 

beeld van de Duitse kunstenaar Toni Zenz 

wordt zichtbaar gemaakt dat het inhoud geven 

aan kunst een persoonlijk ervaring is. (m.m.v. 

Jan van de Water); 
 

Muziek en meditatie: de aanwezigen luisteren naar 

een Taizélied. De tekst geeft veel stof om op in 

te gaan. Wachten, waken, zoeken, vinden, ver-

trouwen. (m.m.v. pastor Kees Koeleman); 
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DE GOEDE HERDER 



 

Op weg met Jesaja’s droom: rond 700 voor Chris-

tus sprak Jesaja over een visioen waarin de 

Heer recht spreekt over strijdpunten van volke-

ren, waarna de volkeren geen oorlog meer voe-

ren. In deze workshop wordt ingegaan op deze 

droom, deze verwachtingen. (m.m.v. pastor 

Charles Duynstee); 
 

Advent en de Adventskrans: uitleg wordt gegeven 

aan de Advent en aan de symboliek van de ad-

ventskrans. Tot slot zal een adventskrans wor-

den (af)gemaakt. (m.m.v. Gerarda Havermans); 
 

LET OP! (voor kinderen): in een actieve vorm 

werken kinderen met het thema van de Advent: 

let op! (m.m.v. Jolanda Slagboom); 
 

Zang voor kinderen: kinderen leren een aantal rit-

mische liederen die tijdens deze eerste Advents-

viering van 11.00 uur zullen worden gezongen. 

Het is mogelijk om begin november een CD te 

ontvangen met daarop alle liederen. (m.m.v. 

Jolanda Konings). 
 

Om 11.00 uur begint de eucharistieviering. Voor-

ganger is pastor Charles Duynstee. De zang wordt 

verzorgd door het koor Corazon o.l.v. Ton de Vet-

te en het voor deze gelegenheid samengestelde 

kinderkoor o.l.v. Jolanda Konings. Piano: Henry 

de Wolf, slagwerk: Jan Bekkers. 
 

Na de viering is iedereen uitgenodigd voor een 

eenvoudige lunch. 
 

De organisatie vindt het fijn om van tevoren in-

zicht te krijgen in het aantal deelnemers aan de 

workshops. U kunt zich opgeven via intekenlijsten 

achterin de kerk en via de websites 

www.heilighartkerk.nl en 

www.goedeherderparochie.nl. 
 

 

 

 

 
 

Enige tijd geleden werd in de Gorzenklok melding 

gemaakt van een onderzoek om de plaatsen aan de 

voorzijde van het kunstscherm extra te verwarmen. 

Geen overbodige luxe, zoals kerkgangers in koude 

tijden kunnen ervaren. De huidige gaskachels zijn 

niet krachtig genoeg om de gelovigen in de kerk-

banken tijdens grotere kou te verwarmen. De 

vloerverwarming waarnaar dit jaar onderzoek is 

gedaan, is definitief van de baan. Onderzoek door 

de Technische Universiteit Eindhoven en ervarin-

gen in andere kerken waren niet positief over deze 

vorm van verwarming. 
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BEHEERCOMMISSIE H. HART 



 

De bouwkundige afdeling van het bisdom conclu-

deerde dat de H. Hartkerk met name door de lucht-

stromingen koud aanvoelt; het grote gebouw is niet 

tochtdicht en als mensen de kerkruimte betreden of 

als de gasverwarming aanstaat, worden de lucht-

stromingen alleen maar versterkt. 

Dit vastgesteld hebbende, zijn er twee oplossingen: 

ofwel zorgen dat er geen koude luchtstromingen 

meer voorkomen in de H. Hartkerk, ofwel op zoek 

gaan naar een verwarmingssysteem dat weinig last 

heeft van luchtstromingen. De beheercommissie is 

na de vakantie begonnen met een veelbelovend 

onderzoek naar een verwarmingssysteem dat spe-

ciaal geschikt is voor gebruik in een omgeving 

waar het winderig kan zijn: elektrische infrarood-

stralers. De nieuwste systemen voelen aan alsof u 

in de zon zit. In enkele kerken is zo’n systeem al 

werkend en proberen wij ons licht op te steken 

over de opgedane ervaringen. In het volgende 

nummer van de Gorzenklok hopen we u meer te 

kunnen melden. 
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Kerstlichtjestocht  
2014 

 
op de zondag vóór kerstmis op de zondag vóór kerstmis op de zondag vóór kerstmis op de zondag vóór kerstmis     

21 december21 december21 december21 december    
is de kerstlichtjestocht voor alle kinderen van is de kerstlichtjestocht voor alle kinderen van is de kerstlichtjestocht voor alle kinderen van is de kerstlichtjestocht voor alle kinderen van 

Schiedam tussen de 4 en 10 jaar.Schiedam tussen de 4 en 10 jaar.Schiedam tussen de 4 en 10 jaar.Schiedam tussen de 4 en 10 jaar.    
    

Beginpunt: molen De Nolet Beginpunt: molen De Nolet Beginpunt: molen De Nolet Beginpunt: molen De Nolet 
om 17.00 uurom 17.00 uurom 17.00 uurom 17.00 uur    

    

Alle kinderen krijgen een lichtje uitgereikt. Alle kinderen krijgen een lichtje uitgereikt. Alle kinderen krijgen een lichtje uitgereikt. Alle kinderen krijgen een lichtje uitgereikt. 
Onderweg komt de stoet figuren uit het kerst-Onderweg komt de stoet figuren uit het kerst-Onderweg komt de stoet figuren uit het kerst-Onderweg komt de stoet figuren uit het kerst-

verhaal tegen.verhaal tegen.verhaal tegen.verhaal tegen.    
    

De tocht eindigt met een verhaal bij het kerst-De tocht eindigt met een verhaal bij het kerst-De tocht eindigt met een verhaal bij het kerst-De tocht eindigt met een verhaal bij het kerst-
stalletje in de Heilig Hartkerk. stalletje in de Heilig Hartkerk. stalletje in de Heilig Hartkerk. stalletje in de Heilig Hartkerk.     

We sluiten af met warme chocolademelk en We sluiten af met warme chocolademelk en We sluiten af met warme chocolademelk en We sluiten af met warme chocolademelk en 
lekkers.lekkers.lekkers.lekkers.    

    

Doe je mee met de tocht?Doe je mee met de tocht?Doe je mee met de tocht?Doe je mee met de tocht?    
    

Neem een KLEIN stukje speelgoed mee. Neem een KLEIN stukje speelgoed mee. Neem een KLEIN stukje speelgoed mee. Neem een KLEIN stukje speelgoed mee.     
De organisatie zorgt er voor dat dit via De organisatie zorgt er voor dat dit via De organisatie zorgt er voor dat dit via De organisatie zorgt er voor dat dit via     
‘Actie Schoenendoos’ naar kinderen ‘Actie Schoenendoos’ naar kinderen ‘Actie Schoenendoos’ naar kinderen ‘Actie Schoenendoos’ naar kinderen     

in noodgebieden gaat.in noodgebieden gaat.in noodgebieden gaat.in noodgebieden gaat.    
    

Zo wordt het in Schiedam en ver weg een Zo wordt het in Schiedam en ver weg een Zo wordt het in Schiedam en ver weg een Zo wordt het in Schiedam en ver weg een 
mooi Kerstfeest…mooi Kerstfeest…mooi Kerstfeest…mooi Kerstfeest…    
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OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 

seeyou@otticafashion.nl 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 
van… 

 

Bloemen en Planten 

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

3114 CC  Schiedam-Zuid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

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

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

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

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

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

    Heikens, Kees Koeleman. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

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

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

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

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

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

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

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

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

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

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

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

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

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

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

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

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

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


