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Hij ruilde zijn
Koningskroon
om voor een
doornenkroon.
Weet u wat
daaraan het
mooiste is?
Jezus deed dat
voor u.
Helemaal voor u.
(Max Lucado)

Christus Koning
van het heelal
(Zie blz. 6)
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MISINTENTIES

Zondag 3 november
Johannes Dominicus Fredericus Companus,
Franciscus Laurentius Geerders,
Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der Pas –
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en voor
alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners
van onze geloofsgemeenschap.
Zondag 10 november
Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus
Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven,
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van
Noordt, ouders Van der Plas – Lips,
Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,
Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet,
Piet Wijnen en voor alle overleden pastores,
vrijwilligers en weldoeners van onze
geloofsgemeenschap.
Zondag 17 november
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 24 november
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus
van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,
Piet van Potten, Ben Schueler,
Cornelis Magtildus Ronteltap en voor alle
overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van
onze geloofsgemeenschap.
Zondag 1 december
Johannes Dominicus Fredericus Companus,
Franciscus Laurentius Geerders,
Elisabeth Helena van Noordt,
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten,
Ben Schueler en voor alle overleden pastores,
vrijwilligers en weldoeners van onze
geloofsgemeenschap.
Zondag 8 december
Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus
Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven, Petrus
Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,
ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler,
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Violetta Johanna van Riet, Piet Wijnen en voor
alle overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze geloofsgemeenschap.
Zondag 15 december
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.
NIEUWS

Rommelmarkt
Geloof me: toen we jaren geleden onze eerste rommelmarkt organiseerden, deden we dat echt niet
voor de gezelligheid. Ook niet om u de kans te bieden om tegen lage prijzen leuke spullen op de kop
te tikken. Evenmin om de bezoekers elkaar te laten
ontmoeten in een goede sfeer...

ROM MEL
M A R KT
zaterdag 9 november 2013
van 10.00 tot 15.00 uur

H. Hartkerk, Lekstraat 55
Nee, géld was de ordinaire drijfveer! Er was toen
(en nu nog steeds) gewoon poen nodig om het parochiewerk draaiende te houden, de erediensten te
bekostigen, de gebouwen te onderhouden enz.
Maar we beseften toen nog niet dat zo‘n rommelmarkt die gezelligheid, die koopjes of die ontmoetingen vanzelf met zich meebrengt. Als dat niet zo
zou zijn, zouden wij als vrijwilligers en u als koper
het echt niet jarenlang hebben kunnen volhouden.
Toen wisten we dat nog niet, terwijl we er nu van
overtuigd zijn! Dacht u werkelijk dat als het niet
zo zou zijn, alle deelnemende vrijwilligers het jaar
in jaar uit (lente en herfst) konden opbrengen de
markt dagenlang op te bouwen en hem - na ’n dag
achter de kraam - weer af te breken,? ’t Is flink
buffelen, maar ze weten waar ze het voor doen!
(Toevallig óók voor het geld, want we kunnen nog
steeds niet zonder de opbrengst van de markt, toen
niet en nu niet!)
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We ontmoeten u graag op zaterdag 9 november
a.s. op onze najaarsrommelmarkt.
Hebt u rommelmarktspullen aan te bieden? Maak
een telefonische afspraak over het ophalen of
afleveren met Hans Ronteltap: 010 4264246 of met
Margo Heinsbroek: 010 4266126. Alvast bedankt!
COMMUNIEFEEST

Even een kort bericht van de eerste
communiewerkgroep: Bij het ter perse gaan van
deze Gorzenklok is de datum van de eerste
communie aan ons bekend gemaakt: zondag 25
mei 2014.
In de Gorzenklok van december zullen wij hier
uitgebreid op terugkomen. Als u uw kind (groep 4
en hoger) alvast wilt aanmelden dan kan dat bij
Janet Bisschop: jawobis@xs4all.nl
AFSCHEID

Afscheid Lidwien Meijer op 9 november
Negen jaar lang was Lidwien Meijer pastoraal
werkster in Schiedam; de laatste twee jaar ook in
Vlaardingen en Maassluis. Op 1 september legde
zij haar functie neer.
Graag nodigen we u uit voor een
afscheidsbijeenkomst op zaterdagmiddag 9
november.
Programma:
14.30 uur
15.00 uur

16.00 uur
16.30 uur
17.00 uur

binnenlopen, koffie, thee
Lidwien zal tien van haar
favoriete liturgische liederen met
u zingen, begeleid door de heer
Wim van der Steen
pauze* (nog eens koffie/thee)
Vesperdienst
Drankje, hapje
(tot ongeveer 18.00 uur).

*Voor wie slechts een deel van het programma kan
bijwonen, is dit een goed moment om te komen óf te gaan.
Maar het zou fijn zijn als u alles meemaakt!

Plaats:

St. Jan de Doper - Visitatiekerk
Mgr. Nolenslaan 99
3119 BE Schiedam

Graag willen we ongeveer weten, hoeveel mensen
we kunnen verwachten.
Aanmelden: via: secretariaat parochie de Goede
Herder (Elly Barendregt) Tel: 06 - 31 99 09 59
of per email:
e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
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TAIZÉ

Taizéviering in hartje stad
In de Oud Katholieke kerk aan de Dam is maandelijks een Avondgebed in de traditie van Taizé. Dit
betekent dat er veel Taizéliederen worden gezongen. Ook is het stramien van het Avondgebed hetzelfde als in Taizé: er is een psalm, een schriftlezing, stilte en voorbeden. De deelnemers kunnen
hardop hun voorbede uitzeggen. De dienst duurt
een half uur.
Tijd: elke eerste woensdag van de maand, klokslag
19.00 uur. Plaats: Oud Katholieke kerk, Dam 28.
H. HART FOR EVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Aan het begin van deze maand november kijken
we terug op een prachtige St. Franciscusdierenviering op 4 oktober, op boeiende lezingen rond de
Romaanse Mens, de kunstklas die goed bezocht
wordt en een gezellige wijkmaaltijd, waar deze
keer een rode-koolschotel op het menu stond.
Ook sprongen we als gemeenschap in op een verzoek uit Vlaardingen om in de Vredesweek mee te
doen aan een kledingactie ten bate van Syrië.
En we kijken terug op een prachtig concert op 19
oktober met repertoire van Henk Govaart.

Jurriaan Govaart leidde niet alleen het koor maar
gaf de luisteraars een kijkje in de keuken van zijn
vader die altijd met muziek bezig was.
Voor filmbeelden van het concert, klik op:
http://youtu.be/80N02rZEHMo , voor foto’s, klik
op: http://www.flickr.com/photos/nickgovaart/
sets/72157636768187115/
Ook blikken we terug op een zeer feestelijke opening van ons Kunstscherm in de kerk op 27 oktober. U leest er uitgebreid over op pagina 15.
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U heeft ze misschien al in de weer gezien bij de
feestelijkheden rond de opening van het scherm:
de leerlingen van Spieringshoek die dit jaar hun
maatschappelijke stage bij ons doen. We zijn blij
te mogen verwelkomen Tim, Ivo, Roan, Bob, Martijn en Quinty. U zult ze de komende maanden tegenkomen wanneer zij zich inzetten bij activiteiten
als de rommelmarkt, de kerk versieren en de traditionele Kerstlichtjestocht op zondag 22 december.
Wanneer u toch de agenda erbij pakt, noteert u dan
de najaarsrommelmarkt 9 november en de wijkmaaltijd op dinsdag 19 november.
En de kindernevendiensten in de adventsperiode
vanaf zondag 1 december. De kinderen knutselen
dan voor de Adventsactie.
Daarnaast nodigen we een ieder uit om houdbare
levensmiddelen mee te brengen naar de kerk, die
we vlak voor kerstmis zullen brengen naar de
Voedselbank. Doet u mee? Elke bijdrage is welkom. Vanaf de eerste zondag van de advent staan
de manden achter in de kerk.
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 517 04 863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
EVEN VOORSTELLEN

Hallo beste lezers,
Ik ben Bob de Leede en u
zult mij de komende tijd
wel vaker gaan zien. Ik
ga namelijk voor mijn
maatschappelijke stage
helpen bij de Heilige
Hart Kerk. Ik ben 16 jaar
en woon al mijn hele leven in Schiedam. Ik doe
aan cricket bij Excelsior
20. Ik zit nu in de 5de klas
van SG Spieringshoek en
volg daar een Gymnasiumopleiding. Ik heb voor een stage bij deze kerk
gekozen omdat ik vroeger ook al naar deze kerk
ging en dus wel een beetje de gang van zaken ken
daar. Toen hielp ik ook wel eens en heb ook aan
veel activiteiten meegedaan. Ik vind de herkenning
ook leuk, ik ga nu dingen helpen organiseren waaraan ik vroeger meedeed. Zondag ga ik, bij de opening van het kunstscherm, voor het eerst aan de
slag.
Bob de Leede
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CHRISTUS KONING

Christus Koning
Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal'
wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van
Jezus, het geïncarneerde Woord van God.
Laatste zondag kerkelijk jaar
Christus Koning is de plechtige afsluiting van het
kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit
hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus
Universorum Rex.
Pius XI
Het werd ingesteld door paus Pius XI in 1925
bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van
Nicea. De encycliek die hij daartoe schreef was
Quas Primas. Op genoemd Concilie werd plechtig
uitgesproken dat Jezus de Zoon van God is en "één
in wezen met de Vader": Deum de Deo, Lumen de
Lumine, Deum verum de Deo vero ('God uit God,
Licht uit Licht, ware God uit de ware God') uit het
Credo.
Vijfde zondag vóór Kerstmis
Vóór het Tweede Vaticaans Concilie vond Christus Koning plaats op de laatste zondag van oktober. Bij die viering hoorde ook de plechtige toewijding van de gehele mensheid aan het Goddelijk
Hart. Thans vindt het plaats op de vijfde zondag
vóór kerstmis
Heerser van de nieuwe schepping
De liturgie van 'Christus, Koning van het heelal'
benadrukt de rol van Jezus als heerser van de
schepping in het nieuwe heilsbestel, in de bijbel
aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Verrijzenis is er een eind gekomen aan de oude orde,
waarin de mens onderworpen was aan de macht
van de dood. Al wie in Christus gelooft zal worden
verheven tot een schepsel dat de eeuwige heerlijkheid zal mogen genieten.
Metaforische titel
Pius XI schrijft in Quas Primas dat Christus' titel
koning een metaforische is. Hij is ontleend aan de
menselijke werkelijkheid en geprojecteerd op een
goddelijke.
De titel benadrukt Jezus "zijn hoge graad van volmaaktheid waardoor hij alle schepselen overtreft",
aldus de paus.
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'Uw rijk kome'
Paus Benedictus XVI drukte het wezen van Christus'
koningschap als volgt uit.
"Het Koninkrijk van Christus volgt de criteria van
deze wereld niet. Zijn
maatstaf is de liefde, de
toewijding, de inzet voor
de behoeftigen naar lichaam en ziel.
Christus Koning-schilderij van Wim Adolfs (H.Hartkerk)

Liturgie
De psalmen die in het Officie worden gezongen
zijn zogenoemde Koningspsalmen: ps.113, ps.117,
ps.2, ps.72, ps.110 en ps.145. De oratie van dit
hoogfeest luidt: Almachtige eeuwige God, in
Christus heb Gij alles nieuw gemaakt. Hij is uw
welbeminde Zoon en koning van de nieuwe schepping. Verdrijf het kwaad dat ons tot slaven maakt,
zodat heel de schepping U als Heer erkent en eensgezind uw grootheid prijst.
RKK
MET BRANDEND HART

Van veel mensen heb ik gehoord dat ze zo blij zijn
met de deelgemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Of blij met het ‘aanbod’ vanuit de kerken in
de parochie, zoals de doordeweekse vieringen.
Wat bij dit alles een grote rol speelt – dat is tenminste mijn eigen indruk: het gemeenschappelijke,
het delen, de ontmoeting, het meeleven met elkaar.
Dat lijkt mijzelf ook een belangrijk element van
het kerk-zijn in deze tijd. Een element voor jong en
oud. Hoezeer we ook onze eigen weg gaan … we
zijn toch óók gemeenschapsmensen.
Dat we elkaar nodig hebben, is intussen ook de
realiteit voor veel actieve groepen in de parochie.
Kerk zijn samen – dat betekent net zo goed dat er
het nodige werk verricht moet worden. Zo krijgt
het pastoraat gestalte door de inzet van velen.
Waarbij het steeds weer de kunst is, om open te
blijven staan voor ‘buiten’. In echte gastvrijheid
naar degene die zomaar eens langskomt.
Dat dit alles verspreid over de grote parochie gelukkig ook gebeurt, dat heb ik intussen wel door. Een
goede zaak om vooral voort te zetten en om in te
groeien. En om elkaar hierin te steunen. Omwille van
dat ene Rijk, dat toch bedoeld is voor velen …
Je kunt het zingen, maar net zo welgemeend schrijven: mensen, veel geluk! Dat wens ik u van harte toe.
Mirjam Heikens, pastoraal werker
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AGENDA

Vrijdag 1 november Allerheiligen /Eerste Vrijdag
Zaterdag 2 november Allerzielen
Om 19.00 uur Woord- en Communiedienst ter nagedachtenis van alle overleden gelovigen, in het
bijzonder medeparochianen, m.m.v. het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: Corry Smits. (Zie ook onder “Allerzielen” op blz. 14)
Zondag 3 november
31e Zondag door het jaar
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger: Kees Koeleman
Wijsheid 11,22-12,2
Lucas 19,1-10
‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de
armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het
viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ Lucas 19,9-10

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen
koffie of thee in de pastorie
Woensdag 6 november
H. Willibrord, verkondiger van ons geloof, patroon
van de Nederlandse kerkprovincie.
Hoogfeest
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Om 19.30 uur laatste lezing in de serie van vier
van de heer F. Rosier over de ‘Romaanse Mens’.
Zaterdag 9 november Rommelmarkt (zie blz. 2)
Zondag 10 november
32e Zondag door het jaar
Om 09.30 uur eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger:
pastor Charles Duynstee
2 Maccabeeën 7,1-2+7a+9-14 / Lucas 20,27-38
Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen
en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is
deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.
Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen
en ze zijn kinderen van God. Lucas 20,34-36

Na de viering Amnesty International schrijfactie.
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Maandag 11 november H. Martinus van Tours
Om 19.30 uur vergadering van de beheercommissie in de pastorie.
Woensdag 13 november
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Zaterdag 16 november
H. Margarita van Schotland / H. Gertrudis
Zondag 17 november
33e Zondag door het jaar
Om 09.30 uur eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger:
pastoor A.A. van Well
Maleachi 3,19-20b, Lucas 21,5-19
Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en
uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en
gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie
moeten getuigen. Lucas 21,12-13

Dinsdag 19 november
Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pastorie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of
bij Ted Konings (06-48405775)
Woensdag 20 november
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 21 november
Opdracht van de heilige maagd Maria
Vrijdag 22 november
H. Cecilia
Om 20.15 filmavond in de pastorie. (Zie blz. 12)
Zondag 24 november
Christus, koning van het heelal
34e en laatste zondag van het
liturgisch jaar Hoogfeest
Om 09.30 uur eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorganger: pastoor A. de Lange
2 Samuel 5,1-3 / Lucas 23,35-43
Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor
hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden:
‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven
hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van
de Joden’. Lucas 23,36-38
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Woensdag 27 november
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Zondag 1 december
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger: Mirjam Heikens
Jesaja 2,1-5 / Matteüs 24,29-44
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de
komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op
aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de
Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen
uitzenden onder luid bazuingeschal. Matteüs 24,30-31

Woensdag 4 december
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 5 december Pakjesavond
Vrijdag 6 december Eerste Vrijdag
Sint Nicolaas
Zondag 8 december
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Onbevlekte ontvangenis van de
H. Maagd Maria
Om 09.30 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Jesaja 11,1-10 / Matteüs 3,1-12
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van
Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de
profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de
woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht
zijn paden.” Mattheüs 3,1-3

Na de mis, om 12.00 uur, wordt de kerk versierd
voor kerstmis. Wie komt er helpen?
Maandag 9 december
Om 19.30 uur vergadering van de beheercommissie in de pastorie.
Woensdag 11 december
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Vrijdag 13 december H. Lucia
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Zaterdag 14 december H. Johannes van het Kruis
Zondag 15 december
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel.
Voorganger: Kees Koeleman
Jesaja 35,1-6a+10 / Matteüs 11,2-11
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de
Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar
hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of
moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg
tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen
weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat
worden gereinigd en doven kunnen weer horen.
Matteüs 11,2-5

Dinsdag 17 december Kerstviering Zonnebloem
van 10.00 tot plm. 16.00 uur (zie blz. 12)
Dinsdag 24 december 19.00 uur

GEZINSKERSTVIERING
(Woord- en Communiedienst)

voorganger: pastor Mirjam Heikens
m.m.v. het kinderkoor
o.l.v. Jolanda Konings.
Piano/orgel: Henry de Wolf
kerk open: 18.30 uur
kerstliederen vanaf: 18.45 uur
Dinsdag 24 december 22.15 uur

NACHTMIS
voorganger: pastoor A.A. van Well
m.m.v. het H. Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings
orgel: Henry de Wolf
kerk open: 21.45 uur
kerstliederen vanaf: 22.00 uur
Eerste Kerstdag 25 december 9.30 uur
WOORD- EN COMMUNIEDIENST
voorganger: pastor Kees Koeleman
m.m.v. het H. Hartkoor
(Wijzigingen voorbehouden;
zie volgende Gorzenklok)

SPREUK VAN DE MAAND

Even stilstaan is een vooruitgang
Bond zonder Naam
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FILMAVOND

Op 22 november start in de pastorie van de Gorzenkerk weer het filmseizoen. Dit keer staat op rol
Okuribito, bekend geworden onder de Engelse titel
Departures (Vertrekken-red.). Het is een Oscarwinnende film uit 2008 van de Japanse regisseur
Takita.
De rolprent over een cellist die werk vindt bij een
begrafenisonderneming en ontvouwt zich als een
aangrijpende vertelling over leven en dood, over
de waarde van afscheidsrituelen en de kwetsbaarheid van het leven.
Zaal open: 20.15 uur, aanvang film: 20.30 uur.
Toegang: een vrijwillige bijdrage.

ZONNEBLOEM

De kerstviering van De Zonnebloem, afdeling
Zuid, wordt dit jaar gehouden op dinsdag 17 december in de pastorie. Om 10.00 uur beginnen we
met een kopje koffie. Tussen de middag kunt u genieten van een heerlijke kerstmaaltijd.
Tussen de activiteiten door is er tijd voor persoonlijke gesprekken.
Rond 16.00 uur zal deze gezellige ontmoetingsdag
weer ten einde zijn.
Iedereen is van harte welkom!
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DOOR U VOOR U

KUNSTGREPEN
Bij ons thuis was in de jaren ‘50 kunst niet bepaald
het gesprek van de dag. Er speelden andere zaken
en er moest hard gesappeld worden voor het dagelijks brood.
Als 6-jarige heb ik een tijdje in de waan verkeerd
dat Rembrandt een dikke, kalende man was met
een smeuïg Jordaans accent. Dat kwam zo: In de
winkel van mijn ouders werden ansichtkaarten verkocht, die betrokken werden van een firma die de
naam Rembrandt voerde. Hun vertegenwoordiger destijds reiziger geheten - kwam regelmatig langs
met een grote koffer, die hij openklapte op de
toonbank. Vervolgens kon er uitgezocht en besteld
worden. De dag voordat hij langskwam, zei mijn
vader 's avonds aan tafel: “Rembrandt komt morgen!” Als het even kon, zorgde ik erbij te zijn; hij
vertelde vaak moppen over Sam en Moos.
Later begreep ik natuurlijk wel dat hij de Nachtwacht niet geschilderd had.
‘Thuis’
In onze woonkamer hing een schilderij van een
huiselijke voorstelling van een boerengezin.
Mijn ouders hadden het uit medelijden gekocht
van een schilder die erg hard geld nodig had.
Beslist geen meesterwerk; een kind kan zien dat
het perspectief niet klopt, maar voor mij was het
belangrijk. Ik keek er altijd naar als ik verdrietig
was, en putte er een soort moed uit waarmee ik
terug kon naar waar ik moeite mee had.
Nu hangt het op een prominente plek in ons huis,
het betekent voor mij: ‘Thuis’.
De filosoof Alain de Botton oppert in zijn boek
‘Religie voor atheïsten’ het idee musea niet in te
delen naar schilderscholen of periodes, maar naar
de noden van de ziel, bijvoorbeeld een afdeling
Lijden, een afdeling Angst, van Zelfkennis, en een
van Compassie. Een interessante gedachte.
Pierre Janssen
Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam de Schiedammer Pierre Janssen in beeld. Hij werkte vanaf
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1956 als conservator in het Stedelijk Museum van
Schiedam.
Tussen 1959 en 1972 werd het programma Kunstgrepen ’s zondagsavonds op de televisie uitgezonden. Hij zat dan nogal statisch in beeld en liet een
kunstvoorwerp zien dat in zijn altijd trillende handen als het ware tot leven kwam, doordat hij er indringend en met grote passie en enthousiasme over
vertelde. Hij bracht kunst op deze manier bij de
gewone mensen thuis.
Tenslotte
Heel blij ben ik met de museumjaarkaart en maak
er gretig gebruik van door grote musea te bezoeken
in Haarlem, Amersfoort, maar ook in Rotterdam.
Ook ben ik me aan het ‘bijscholen’ op de kunstcursus 's woensdagsmiddags in de pastorie van de H.
Hartkerk.
Samen met veel andere geïnteresseerden geniet ik
van de afwisselende lessen van onze cursusleidster, de kunsthistoricus Lilian Boes. Zij toont ons
de mooie dingen uit de kunstwereld en vertelt daar
boeiend over. Kunst die ons herinnert aan wat
Vrijheid is, Opstandigheid, Goedheid, Liefde en
Creativiteit.
Liesbeth Dingenouts
ALLERZIELEN

Viering op Allerzielen
Op zaterdag 2 november is het Allerzielen, in de
katholieke traditie een dag van gedenken.
Al in de eerste eeuwen van de Kerk hield men op
deze dag een speciale viering om aandacht te geven aan de overledenen.
Zo’n viering wordt nog steeds gehouden. In onze
parochie denken we dan aan alle dierbare parochianen die zijn gestorven het afgelopen jaar. We
staan bij hen stil, we bidden voor hun zielenrust,
we noemen hun namen en steken kaarsen voor hen
op.
Omdat dit jaar Allerzielen op zaterdag valt, is de
viering ’s avonds om 19.00 uur in onze kerk.
Mw. Corry Smits zal voorgaan in de dienst van
Woord en Gebed. We hopen elkaar te bemoedigen
en te troosten in deze viering.
Na de viering is er nog gelegenheid om samen een
kopje koffie of thee te drinken en samen nog even
van gedachten te wisselen.
Graag hoop ik u te ontmoeten op zaterdag 2 november.
Corry Smits,
lid van de pastoraatsgroep
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KUNSTSCHERM

KUNSTSCHERM FEESTELIJKE GEOPEND
Op zondag 27 oktober ontving de H.Hartkerk hoog
bezoek: vertegenwoordigingen van vier basisscholen – St. Willibrordus, wijkschool De Gorzen, St.
Jozef en St. Bernardus – en burgemeester Lamers
openden feestelijk het nieuwe kunstscherm in onze
kerk. Meer dan een jaar aan voorbereidingen gingen
er aan vooraf. Van diverse ontwerpen tot de kunstlessen op de scholen, waarin zo’n 1000 kinderen een
kleine tekening maakten die beeldend kunstenaar
Jeroen Staal tot vier grote afbeeldingen gemaakt
heeft. De afbeeldingen die de binding van onze kerk
met de wijk tonen, vormen samen het grote flexibele
kunstwerk. Het scherm is naar believen neer te zetten en weg te nemen.

Om 14.00 uur werden de aanwezigen welkom geheten met het lied Gruβ van Felix Mendelssohn, vertolkt door Desiree van Daalen en Heleen Vlietstra
met pianobegeleiding van Ynke van der Wagt.
Jeroen Staal lichtte het kunstwerk toe en enkele kinderen vertelden hoe zij hadden bijgedragen.
De burgemeester stelde dat met het scherm onze
kerk zich opnieuw letterlijke en figuurlijk in het
centrum van de wijk plaatst. Vervolgens nam pastor
Biesjot het woord en de wijwaterkwast en zegende
het scherm - voorzichtig - in.
Aansluitend was er een glaasje en konden de aanwezigen het kunstscherm bewonderen.
Voor de kinderen was er een wedstrijd. Van marsepein maakten zij een eigen glas-in-loodraam naar
voorbeeld van de ramen en het kunstscherm.
De vakkundige jury bestaande uit Jan Bekkers –
voorzitter Stichting Vrienden van de H. Hartkerk –
kunstenaar Jeroen Staal, pastor Coert Biesjot, en
banketbakker Kees de Wolf beoordeelden onder
voorzitterschap van burgemeester Lamers de
mooiste exemplaren. De winnaars waren: Quinten
van groep 5/6 van wijkschool de Gorzen, Renske
van groep 6 van de St. Bernardusschool, Varisha
van groep 8 van de St. Willibrordusschool en Sofie
van groep 5a van de St. Jozefschool. Het mooiste
kunstwerk was van de hand van Kallisty Kossen.
Alle winnaars krijgen een taart voor hun schoolklas.
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CURSUS SPIRITUALITEIT

God rijpt
De titel klinkt misschien wat vreemd. Tomaten,
appels en peren rijpen; zij worden gezonder en eetbaar. Een mens kan rijpen: hij/zij wordt dan steeds
menselijker, steeds wijzer. Maar God? Die is toch
de Eeuwige, de Onveranderlijke? Geleerden zeiden: de schepping en de mens wordt, God is. Zo
houdt de kerk het ons ook voor, weet u nog, in de
catechismus?
Maar toch. Deze titel stamt uit een gedicht van
Rainer Maria Rilke. En bij hem - en bij meerdere
dichters - kan je er maar beter van uitgaan, dat er
iets diepzinnigs mee bedoeld wordt. Bijvoorbeeld
dat God steeds beter "God" wordt, steeds heilzamer, steeds meer “Onze Lieve Heer". Mag en kan
je zo over God spreken en denken, geloven en bidden?
Op woensdag 6, 13 en 20 november praten we
daarover onder begeleiding van pater Leo de Jong
o.p. Dat gebeurt in de grote zaal van de St. Jan de
Doper-Visitatiekerk aan de Mgr. Nolenslaan 99
van 14.30 tot 16.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van €4,-. Wilt u meedoen, laat dit dan van
tevoren even weten via tel. 010 - 4735066
of email: info@sintjan-visitatie.nl.
In het kader van het programma Geloofsverdieping
van parochie De Goede Herder start in november
ook het langer lopende programma “Doornse Levenskunst”. Op 25 november is er ook een avond
over het Evangelie van Matteüs. Meer informatie
vindt u in Kerk aan de Waterweg.
HUMOR IN DE KERK

“Wat denkt u dat voor ons land het grootste
probleem is: onwetendheid of onverschilligheid?”
“Dat weet ik niet; kan me ook niet schelen!”
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Wil je meedoen met de
Kerstlichtjestocht?
Dit jaar is dat op zondag 22 December.
Kijk in de volgende Gorzenklok!

DE GORZENKLOK
DIGITAAL
Wilt u de Gorzenklok (ook) per
e-mail ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar:
redactie@heilighartkerk.nl
17

Rijwielspeciaalzaak

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

Zeg het met
met bloemen
van…

Bloemen en Planten

“Klimop”
Groenelaan 79
3114 CC Schiedam-Zuid
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parochie De Goede Herder,

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

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

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

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

diensten:

zondag en woensdag om 09.30 uur

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

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

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

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

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

BEHEERCOMMISSIE H. HART
lid (coördinatie): Henry de Wolf
(010-4264417)
postadres:
Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
e-mailadres:
info@heilighartkerk.nl
(e-mail privé: henry@de-wolf.nl )
lid (financiën): Louis van Poppel (010-4730757)
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 maand oktober
-----------------------------------------------------------------------------------------

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), Jolanda Konings
(lid), Cokke Lansbergen (lid), Jan Franken (lid)

Postadres:
Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam
e-mail:
vrienden@heilighartkerk.nl
Rekeningnummer: Rabobank 39.56.96.526 t.n.v.
Stichting Vrienden van de
Heilig Hartkerk te Schiedam
------------------------------------------------------------------------------------—--

English speaking Catholic community
dienst:
zondag 11.00 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------

