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De 'R' is weer in de maand. September, herfst-

maand. Ik hoop van harte dat u een mooie zomer 
hebt gehad. Dat u gelegenheid hebt gehad om een 

rustperiode in te bouwen. Het sociale leven is weer 

in volle hevigheid losgebroken. De scholen zijn weer 

begonnen. Daarvan geven de spandoeken boven de 

wegen uitgebreid blijk. De kinderen zijn gewaar-

schuwd om uit te kijken op de fiets en in verschil-

lende steden is bij de scholen een stopverbod inge-
steld om gevaarlijke situaties te vermijden bij het 

'uitladen' en 'inladen' van de kinderen die per auto 

naar school worden gebracht en afgehaald.  

Ook voor onze parochie is het werkjaar weer be-

gonnen. De onderhandelingen met de parochies van 

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis over het for-
meren van één pastorale eenheid komen echt op 

gang. (zie ook op blz. 4) 

Het blijft een belangrijk aandachtspunt voor onze 

parochie om de gunstige ontwikkelingen die de 

laatste jaren op gang gekomen zijn, vol te houden 

en het liefst nog verder te brengen. 
Want dan is de garantie het grootst dat de eigenheid 

van de parochie bewaard kan blijven in het grotere 

geheel. Wat zou het mooi zijn, als de andere deelpa-

rochies straks niet om de Gorzen heen kunnen en 

het voortbestaan daardoor een vanzelfsprekende 

zaak blijft. De vele vrijwilligers die nu de activitei-

ten in de parochie dragen, doen hun uiterste best. 
Maar we zouden zo graag over meer menskracht 

beschikken, zodat de initiatieven die van de grond 

gekomen zijn, kunnen worden voortgezet en uitge-

bouwd. 

De pastoraatgroep doet gedegen pogingen om  een 

beleidsplan te ontwerpen. Wat is in onze parochie 
mogelijk op het gebied van kerkopbouw, liturgie, 

diaconie en pastoraat? Hoe zullen straks, als voor de 

drie Maassteden een bescheiden pastoraal team de 

zorg draagt, de leden van de pastoraatgroep de eer-

ste verantwoordelijkheid voor onze parochie gaan 

dragen? Wil dat vorm krijgen, dan is uitbreiding 
noodzakelijk. En dat geldt voor andere werkgroe-

pen evenzeer. Denken we aan de Voorbereidings-

groep voor de Eerste Communie en het Vormsel. 

Denken we aan de werkgroep die zorgt voor de ac-

tie Solidaridad in de Advent en de Vastenactie in de 

Veertigdagentijd. (zie ook blz. 12) 

Kortom, beste parochianen, beste lezers en lezeres-

sen van de Gorzenklok, het kerkelijk werkjaar is 

weer begonnen, maar onze parochie heeft een groot 

gebrek aan parochianen die energie en tijd willen 

steken in het kerkenwerk. Niet alleen om de huidi-

ge stand te bewaren, maar juist om nog beter het 
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doel van de parochie te kunnen nastreven: voor de 

inwoners van de Gorzen e.o. het evangelie op een 

eigentijdse wijze te verkondigen en voor te leven. 
Een groot ideaal is dat onze parochie een zichtbare 
plaats in neemt in de wijk. Dat doet vanzelfspre-
kend het kerkgebouw als baken, zelfs voor de 
scheepvaart en de Spido… Maar het aanbod van-
uit de kerk voor de wijkbewoners zou gevarieer-
der kunnen. Wie helpt een handje…? Ik ben me er 
van bewust dat deze oproep in onze Gorzenklok 
maar een beperkte betekenis heeft. Een uitnodiging 
van mens tot mens werkt natuurlijk veel beter. Dat 
is tot nog toe ook de kracht geweest van de paro-
chie. Tot  nog toe is er steeds een opvolgster of 
opvolger gevonden, als er een vacature viel. Van 
harte hoop ik dat dit zo blijft. De leuze is en blijft: 
Samen sterk voor onze Gorzenkerk. 
Ik wens u een vruchtbaar werk- en/of schooljaar 
toe. Dat u er werkvreugde in mag vinden uw bij-
drage te leveren voor uw gezin en parochie. 
Alle goeds wenst u toe, 

pater J.F. de Rooij scj, adm. par. 
 

 
 
 
 
 

Dierenzegening 
De Heilig Hartkerk wordt dit jaar de beste plaats 
om Werelddierendag te vieren. Op 4 oktober, het 
feest van Sint Franciscus, zet onze kerk zijn deuren 
gastvrij open voor de dieren van Schiedam. De die-
ren en hun eigenaars kunnen, als zij dat willen, een 
zegenwens ontvangen.  
De Dierenzegening vindt plaats achter in de kerk, 
tussen twee uur en vier uur 's middags. Een deel 
van het programma zal zich ook buiten, voor de 
kerk afspelen. 
Om 14.15 uur is er een korte viering, die geheel in 
het teken zal staan van Sint Franciscus en de liefde 
voor dieren die hij ons voordeed. Dieren zijn immers 
heel belangrijk voor mensen, maar ook voor God.  
Op de middag in de kerk zal er nog veel meer te 
doen zijn, maar wat precies, blijft nog even een 
verrassing. Vast staat dat er voor jong en oud ge-
noeg te leren, te maken en te zien is. Volg dus de 
komende weken het nieuws op onze site, de Schie-
damse kranten en de volgende Gorzenklok.   
 

 

 

 

 

Geluk is niet krijgen wat je 
wil, maar willen wat je krijgt. 

 

Bron: Kalender v.d. Bond zonder Naam 

SPREUK VAN DE MAAND 

WERELDDIERENDAG 
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Zondag 6 september 

Antonius Maria Beukers, familie Broeren, familie 

Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – 

Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, 

Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van 

Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Christiaan 

Gosens, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie 

Kouwenhoven, Elisabeth Helena van Noordt, Piet 

van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, familie 

Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – 

Schoenmakers, overledenen familie Vincent en 

Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 13 september 

Familie Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, 

Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 

Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, Gerarda 

Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – 

Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth 

Helena van Noordt,  Adrianus Henricus Osterholt, 

ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van der 

Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 

Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebregt, 

Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 20 september 

Familie Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 

Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 

Hulspas, Hubert Everard Maria - Melchers, Elisabeth 

Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, 

Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben 

Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en 

Lenie van ’t Zelfde. 
  

Zondag 27 september 

Familie Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 

Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – 

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 

Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 

MISINTENTIES  
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Overleg stuurgroep cluster 

Dinsdag 1 september zal het vierde overleg van de 

parochies van het beoogde cluster 'Nieuwe Maas' 

plaatsvinden. Voor het eerst neemt aan de bespre-

king ook een afgevaardigde van de parochie St. 

Liduina – OLV/Rozenkrans (Singelparochie) deel. 

Hiermede zijn alle parochies in Schiedam, Vlaar-

dingen en Maassluis in het voorbereidend cluster-

overleg vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat 

de clustervorming vanaf januari 2010 op gang zal 

komen. 
 

Moderator 
Ter aanvulling op het bericht in de vorige Gorzen-

klok: vanaf 1 januari 2010 zal pastoor drs. 

Ch.E.M. (Charles) Duynstee moderator ('hoofd-

pastoor') zijn van alle parochies van het beoogde 

cluster Schiedam-Vlaardingen-Maassluis.  
 

Henry de Wolf 

Secr. Kerkbestuur 
 

 
 

 

 

 

Open Monumentendag 12 september 

In onze parochie wordt Open Monumentendag altijd 

goed georganiseerd. Er komen veel mensen op af.  

We willen dit jaar onder het motto: Neerstrijken en 

uitblazen iedereen die zin heeft uitnodigen (hoogstens 

vijf minuten) eigen muziek ten gehore te brengen. 

Tussen 10 en 12 uur bent u, ben jij, welkom om te 

komen spelen in de kerk. Dwarsfluit, viool, cello, 

blokfluit, trompet, het mag allemaal. De mooie 

akoestiek (en de muzikaliteit van de muzikant) zal 

maken dat het zeker mooi zal klinken. Breng blad-

muziek mee. De muziekstandaard staat al klaar, 

voor in de kerk.  

's Middags zijn er speurtochten in de kerk en er 

zijn twee optredens bij te wonen. Om 13.00 uur 

zijn Eric Habets (bariton) en Houwert Kraus (piano) 

te horen, vanaf 15.15 uur gevolgd door tenor Al-

berto da Moreno, als Albert de Bruin wereldbe-

roemd in Schiedam en omstreken. Zowel Habert 

als Da Moreno zingen aria's uit het opera-

repertoire. Hun optreden is mogelijk gemaakt door 

het evenement 'Opera aan de Schie'.  

Op zondag 13 september zijn vanwege dat evene-

ment, vier operakoren te gast in de stad. Zij zullen 

's middags optreden in de Grote Kerk en de Koren-

beurs. 

CLUSTER NIEUWE MAAS 

OPEN MONUMENTENDAG 
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Dag van de Kerken,  zaterdag 19 september  
 

De 'r' in de maand, betekent in de Schiedamse 

kerken de start van weer een nieuw seizoen.  

Voor de eerste keer maken de verschillende kerk-

gemeenschappen in onze stad, aangesloten  bij de 

Raad van kerken, samen een begin.  
 

Op 19 september houden we 'De Dag van de Ker-

ken'. De dag zal een middag zijn, in en rond de 

Grote Kerk, met een afsluitende maaltijd. Een dag 

met gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling. 

De parochies en gemeenten en hun organisaties, 

presenteren zich op een kramenmarkt: 'de markt 

der mogelijkheden'. Wat zijn hun activiteiten? 

Waar zijn ze trots op? Er is een apart programma 

voor de kinderen.  

 

Hoe ziet de dag eruit? 

Ontvangst vanaf 13.00 uur; de Markt der Moge-

lijkheden is geopend. De toren kan worden be-

klommen.  

Om 14.00 uur is er een centrale presentatie. Zeven 

personen die zich in onze Schiedamse omgeving 

bezighouden met een van de zeven Werken van 

Barmhartigheid, vertellen hun verhaal.  

Om 15.00 uur is er in de kerk, zoals iedere zater-

dag, een inloopconcert. 

De deelnemers aan de dag kunnen nu gaan kiezen: 

• luisteren naar dit concert,  

• deelnemen aan een workshop: in de Grote 

Kerk zelf, in de Oud-katholieke kerk of in de 

Wissel (respectievelijk schilderen, zingen en 

liturgisch bloemschikken),  

• de toren van de kerk beklimmen of een rond-

leiding door de kerk doen, 

• of even de stad in naar de culinaire markt, de 

verleidelijke winkels.  

Om 16.15 uur volgt een zanginstuif in de Grote 

Kerk. We zingen liederen uit de verschillende tra-

dities van onze geloofsgemeenschappen.  

Vanaf 17.00 uur is er de maaltijd met speelse, 

verrassende elementen.  

 

Meer informatie: www.kerken-schiedam.nl.  

U kunt ook bellen naar Paul van Mansum, tel:  

4265288 of Ton Durenkamp, tel: 4263497.  

Voor wie wil aanschuiven aan de maaltijd (kosten 

€ 5,-), wordt reserveren aanbevolen (via een mail-

tje naar durenlinden@hetnet.nl of strookjes die 

binnenkort in de kerk liggen). Graag vóór 13 sep-

tember. 

RAAD VAN KERKEN 
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Souterrain, onderkerk, kelder, crypte 

De dijk waartegen onze kerk is gebouwd, bezorgde 

de parochie grote financiële problemen, maar le-

verde de parochie ook een groot souterrain op. 
 

De afgelopen jaren heeft het kerkbestuur gepro-

beerd een huurder te vinden voor de grote kelder-

ruimte onder de kerk. Op de openbare vergadering 

van 20 april j.l. hebben de aanwezigen kunnen ver-

nemen dat er een gegadigde is die de vervallen 

ruimte op eigen kosten wil opknappen. Sindsdien 

wordt er gewerkt aan de plannen. Een lastig traject, 

want behalve het kerkbestuur en de Vriendenstich-

ting zijn er andere belanghebbenden bij betrokken 

(bisdom, gemeente, wijk). Voor onze parochiege-

meenschap is het opnieuw ontwikkelen van de kel-

der belangrijk; de ruimte kan wederom dienstbaar 

gemaakt worden aan de wijk, wat we graag willen. 

En de huurpenningen zijn op termijn onontbeerlijk 

om onze gebouwen in stand te houden. 

De kelder kent een rijke historie. Een aantal be-

grippen: parochieruimte, bewaarschool, kapel, 

zangkoren, toneelvereniging, jongerensoos, biblio-

theek. Opmerkelijk is dat er in het ontwerp van de 

kerk eigenlijk helemaal niet was voorzien in benut-

ting van de ruimte onder de kerk. 
 

Volstorten met puin zou zonde zijn 

In de vorige Gorzenklok heeft u kunnen lezen over 

de eerste ontwerpen voor de H. Hartkerk. De kerk-

vloer daarvan was lager geprojecteerd dan die van 

de huidige kerk. Er was zelfs sprake van een aparte 

toegang in geval van hoogwater, als de vloedplan-

ken aan de Hoofdstraat het water onvoldoende 

zouden kunnen keren (zoals in 1953!). Dat was 

niet meer nodig in het uiteindelijke ontwerp van 

Han Groenewegen. Hij had de kerkvloer op dezelf-

de hoogte gedacht als de dijk, die de Lekstraat im-

mers is. De ruimte onder de kerkvloer zou worden 

opgevuld. Vlak voor de start van de bouwwerk-

zaamheden in november 1925, reageerde het kerk-

bestuur nog verguld over het aanbod van de ge-

meente Schiedam om gratis het puin ter beschik-

king te stellen waarmee de ruimte onder de kerk-

vloer kon worden volgestort. "Dit zal dus de bouw-

kosten ten goede komen", zo melden de notulen 

van het kerkbestuur van oktober 1925. 

In maart 1926 was de bouw al behoorlijk gevor-

derd. Het heien was klaar en er werd nu gebouwd 

aan de bovengrondse betonnen constructie die de 

kerkvloer, de toren en de pastorie moesten dragen. 

De vloer en de muren van de betonnen kelder on-

HISTORIE  GORZENKERK 
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der de pastoriekeuken waren al gereed en duidelijk 

zichtbaar waren nu de afmetingen van de ruimten 

onder de pastorie en de kerk, waarvan de vloeren 

zich op dezelfde hoogte bevonden als de achterlig-

gende bebouwing aan de Hoofdstraat.  

Toen kwam het idee: de "onderkerk" volstorten 

met puin zou eigenlijk zonde zijn! De ruimten kon-

den prima voor parochiedoeleinden worden ge-

bruikt. Een oplossing voor jeugdclubs die nu nog 

in de boerenstal van een van de kerkbestuurders 

bijeenkwamen.  

Het (katholieke) verenigingsleven in de Gorzen 

zou zeer gebaat zijn bij eigen onderkomens. 

 

Bouw van de kelderdelen van de H. Hartkerk. In het midden: 

fundering van de toren, aan de rechterzijde wordt aan het 

plafond van de pastoriekelder gewerkt. Links de houten 

schutting bovenop de dijk (Lekstraat). De foto is genomen in 

april 1926, vanaf de plaats in de onderkerk waar later het 

podium zou komen. 
 

De Liduina-crypte 

Op 25 maart 1926 besluit het kerkbestuur om de 

3,40 meter hoge ruimte onder de kerk te benutten 

als "Patronaatsgebouw". Er wordt een offerte aan-

gevraagd bij aannemer Internationale Betonbouw 

Breda. Op de bestuursvergadering van 14 mei 

meldt pastoor Möller de meerkosten voor het 

"maken van ijzeren ramen, koekoeken, deuren, 

enz: voor de som van f 1200.- welks meerdere uit-

gaven met algemeene stemmen worden gevo-

teerd."  

De werkzaamheden worden naar ontwerp en onder 

leiding van architect Groenewegen uitgevoerd. De 

kerk was al een paar maanden in gebruik, toen in 

maart-april 1927 een 12 cm dikke betonvloer werd 

gelegd in de kelder. En in het najaar van 1927 was 

de ruwbouw voltooid. Groenewegen was op dat 

moment al geëmigreerd naar Nederlands-Indië, 

maar bleef middels brieven in contact met pastoor 

Möller. De laatste gaf de onderkerk de plechtige 

naam "H. Liduina-Crypte", te gebruiken "als Paro-

chie-huis of parochiezalen voor de doeleinden die 

samenhangen met apostolaat en zielzorg". 
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Langdurige afbouw 

De derde pastoor van de parochie, pastoor Vis, 

kijkt in het Registrum Memorialis terug op de 

werkzaamheden aan de kelder: de uiteindelijke 

kosten aan deuren en ramen bedroegen: f 1275,-. 

De 12 cm dikke vloer van dubbelgewapend beton, 

nodig om de ruimte vochtvrij te houden viel prijzig 

uit: f 4800,-. Waarna er nog minstens twee jaar 

gewerkt is aan "de bruikbaarmaking en afwer-

king".  Dit laatste gebeurde onder leiding van de in 

1929 in de parochie gekomen "Wim Adolfs, kunst-

schilder, beeldhouwer, enz." Pastoor Vis schrijft 

vol lof te zijn over twee timmerlieden uit de paro-

chie die in hun vrije tijd veel werk in het souterrain 

hebben verricht. "Maar toch ook die afbouw heeft 

nog veel, veel geld gekost (…), gelet op de zeer 

hooge kosten van dit kelder-vereenigingsgebouw 

zou men hieromtrent willen zeggen: Difficile est 

satiram non scribere." (Moeilijk is het geen satire 

hierop te schrijven.) Begin jaren dertig stond de 

teller voor de ramen, deuren, kozijnen, betonvloer, 

metselwerk, stucwerk en timmerwerk van het sou-

terrain op f 9741,69, exclusief het interieur. 

Een van de eerste activiteiten in de Liduina-Crypte: de re-

traitekapel, nov.1930 - jan.1931. Het podium waarop de 

communiebank en het altaar staan, is nog steeds aanwezig! 
 

Elk nadeel heb z'n voordeel (maar ook nog 

meer nadelen…) 

Pastoor Vis kwam in 1932 in een prachtige kerk 

met mooie parochiezalen, echter, aan de medaille 

zat nog een andere kant. De bouwkundig dure lig-

ging van de kerk aan de dijk leverde een voordeel 

op: het souterrain. Of, zoals een bekend voetballer 

pleegt te zeggen: "elk nadeel heb z'n voordeel". 

Maar dat is niet het hele verhaal. Want de werking 

van de vermaledijde dijk veroorzaakte grote scheu-

ren in de muren van de kerk, die de parochie diep 

in de financiële zorgen drukten. Deze problemen 

waren een kleine veertig jaar na het begin van de  

bouw pas voorbij, toen in 1964 de gehele voorge-

vel van de kerk werd vervangen. 
 

Henry de Wolf 
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 VOOR WIE IK LIEFHEB WIL IK HETEN 
Een gedichtenbundel van Neeltje Maria Min 
 

Of je in toeval gelooft of niet, feit is dat er in je 

leven soms dingen precies op het juiste moment 

gebeuren. Je blijft daar dan lang over nadenken. 

Mij overkwam dat na de geboorte van onze derde 

dochter: Anne-Marie. 

  

Mijn moeder leed destijds aan 

een zware depressie, waardoor zij 

tot niets in staat was. Een beetje 

naïef dacht ik dat zij door de 

komst van haar nieuwe kleinkind 

wel weer wat zou opknappen. 

Dag na dag lag ik - een kraambed 

duurde toen langer dan tegen-

woordig - te wachten op haar 

komst. Je wilt zo graag de nieuwe telg, je trots en 

je eigen flinkheid aan je moeder tonen.  
 

Op een avond las ik in een tijdschrift dit gedicht 

van de schrijfster-dichteres Neeltje Maria Min, uit 

de gedichtenbundel "Voor wie ik liefheb wil ik 

heten". 
 

VOOR WIE IK LIEFHEB WIL IK HETEN. 
 

Mijn moeder is mijn naam vergeten, 

Mijn kind weet nog niet hoe ik heet, 

Hoe moet ik mij geborgen weten ? 
 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 

Laat mijn naam zijn als mijn heten 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan 

O, noem mij bij mijn diepste naam. 
 

Voor wie ik liefheb wil ik heten. 

 

Het gedicht raakte mij toen diep en het voelde 

alsof het voor mij was geschreven, precies op het 

juiste tijdstip. 

N.B. Mijn moeder leed aan manische depressies, 

maar tijdens haar goede periodes was zij een ge-

weldig fijne moeder en een heel leuke oma voor 

onze kinderen, die op hun beurt gek op oma waren. 

 

De gedichtenbundel van Neeltje Maria Min bevat 

nog meer mooie en aansprekende gedichten die ik 

u van harte aanbeveel.  
 

Liesbeth Dingenouts 
 

"Voor wie ik liefheb wil ik heten" 

Paperback, uitgeverij Prometheus 2006. 

ISBN 9044608673 

BOEKEN 
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Woensdag 2 september 

Vergadering van de pastoraatsgroep, 19.00 uur  

 

Vrijdag 4 september   
Eerste Vrijdag 

 

Zaterdag 5 september 
Z. Moeder Teresa van Calcutta (zie Heiligen blz. 15) 

 

Zondag 6 september 
23e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. 

Voorganger:  

pater J. Miltenburg M.AFR 

Jesaja 35,4-7a / Marcus 7,31-37 

Na de Mis is er - op alle zondagen - koffie of thee 

in de pastorie. 

 

Dinsdag 8 september   

Maria Geboorte, hoogfeest 

 

Zaterdag 12 september  

Open Monumentendag van 10.00 tot 16.00 uur 

(zie blz. 4) 
 

Zondag 13 september 

24e Zondag door het jaar 

Startzondag (zie onder Nieuws 

op blz. 19) 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de 

Wolf. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Jesaja 50,5-9a / Marcus 8,27-35 

Na de dienst staan de medewerkers van Amnesty 

International achter in de kerk met materiaal voor 

de maandelijkse schrijfactie. U doet toch mee?  

AGENDA 

Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en ge-

brekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand 

op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, 

stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn 

tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep 

en zei tegen hem: 'Effata!', wat betekent: 'Ga open!'  

Marcus 7,32-34 

Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te 

wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan 

en wees Petrus streng terecht met de woorden: 'Ga terug, 

achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar al-

leen aan wat de mensen willen.'  Marcus 8,32-33 



 

11 

Dinsdag 15 september 

Onze Lieve Vrouw van Smarten 
 

Donderdag 17 september 

H. Lambertus / H. Hildegard von Bingen 
 

Vrijdag 18 september 

Openingsviering Jozefschool om 09.30 uur. U bent 

allen welkom. 
 

Zaterdag 19 september  

Dag van de Kerken - Schiedam (zie artikel op blz. 5) 

Begin van de Vredesweek (zie artikel op blz. 13) 
 

Zondag 20 september 

25e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang.  

Orgel: Nel de Heer. 

Voorganger: 

Pastoor R.M. Kuypers 

Wijsheid 2,1a.12.17-20 / Marcus 9,30-37 

 

Maandag 21 september 

H. Matteüs, apostel en evangelist 

Kerkbestuursvergadering, 19.30 uur  
 

Woensdag 23 september  H. Pius van Pietrelcina 

 

Zondag 27 september  

26e Zondag door het jaar 

H. Vincentius de Paul 

Einde van de Vredesweek 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.  

Voorganger: pastoor W. Froger 

Numeri 11,25-29 / Marcus 9,38-43.45.47-48 

 

Maandag 28 september  H. Wenceslaus 
 

Dinsdag 29 september 

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
  

Woensdag 30 september   

H. Hiëronymus 

Herfstmiddag van de Zonnebloem (zie blz. 12)  

Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij 

sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn 

naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie 

mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezon-

den heeft.'  Marcus 9,37 

Jezus zei: 'Belet het hem niet. Want iemand die een wonder 

verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment 

kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor 

ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken 

geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond 

worden.'  Marcus 9,39-41 
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Vrijwilligers gevraagd!!! 

Het is een wonder hoe alles in onze parochie toch 

meestal op rolletjes verloopt. Toen een tijdje gele-

den deken Bergs op visitatie kwam (zo heet het 

bezoek dat de deken eens per drie jaar brengt aan 

elke parochie) was hij blij verrast over de ont-

vangst, de keurige staat van het kerkgebouw en 

over nog veel meer… 
 

Maar dat gaat niet vanzelf. In ons vrijwilligersbe-

stand vallen wel wat gaten. De komende tijd is er 

op een aantal terreinen behoefte aan versterking. 
  

Waarbij kunt u helpen?  

- De schoonmaakploeg  

Contactpersoon Mary de Kok, tel: 4264198 

- Bloemenversiering voor de kerst  

Neem contact met Corry Smits, tel: 4268711 

- Rondbrengen Gorzenklok  

Bel Margo Heinsbroek, tel: 4266126 

- Gezinsviering (vier keer per jaar)  

Informeer bij Jolanda Konings, tel:  4264417 

- Bezoekgroep  

Meer daarover weet Marian Bergwerf,  

tel: 4737879 
 

De parochie probeert het vrijwilligerswerk zó te 

organiseren, dat het gezellig is. Dat het niet te 

zwaar wordt, maar ook bijdraagt aan ontmoeting 

en gemeenschapszin.  

Heeft u verder nog suggesties over activiteiten die 

we zouden kunnen doen de komende tijd, dan ho-

ren we dit ook graag. Op de paarse parochiefolder 

die achterin de kerk voor het meenemen ligt, staan 

alle activiteiten genoemd die er al zijn, met steeds 

een contactpersoon. U bent allicht welkom een 

steentje bij te dragen bij alle daar genoemde activi-

teiten. Vraag er de betreffende contactpersoon naar.  
 

Namens de pastoraatsgroep 

Lidwien Meijer 

 
 

 

 

 
 

Herfstmiddag 

De Zonnebloem, afdeling Zuid, organiseert deze 

maand, op woensdag 30 september, weer de be-

kende herfstmiddag. Deze bijeenkomst wordt ge-

houden in de pastorie, Lekstraat 55, en begint 's 

middags om half 2. 

OPROEP (1) 

ZONNEBLOEM 
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Vredesweek 2009:  

Naar een nieuw klimaat van vrede 
19 tot en met 27 september 
 

Wat is onze eigen verantwoordelijkheid in het 
creëren van een maatschappelijk klimaat van 

vrede? Denken we dan alleen aan het indraaien 

van spaarlampen om het milieu te sparen en zo 
letterlijk de opwarming van het klimaat tegen 

te gaan? Of denken we ook aan vrede en veilig-

heid in onze eigen omgeving  of verderop? 
 

In veel gemeentes en parochies wordt op een van 
de zondagen in de Vredesweek, in de diensten aan-
dacht besteed aan het streven naar  vrede. 
Daarbij wordt ingehaakt op actuele en soms op 
tijdloze thema's. In veel plaatsen organiseren vrij-
willigers activiteiten in het kader van de Vredes-
week. Dat varieert van multiculturele manifesta-
ties, bezinningsbijeenkomsten, tot uitwisselings-
programma's. In Amsterdam vieren jongeren de 
Nacht van de Vrede, in Rotterdam is er het multi-
culturele Seeds of Change festival, in Utrecht 
wordt het Domplein tot Plein van de Vrede omge-
toverd. Kortom, laat u inspireren door de vele eve-
nementen en kom ook zelf in actie.  
Kijk op www.vredesweek.nl om te weten wat er  
allemaal gebeurt in de Vredesweek.  
  

In veel kerken wordt ook gecollecteerd voor het 
Vredeswerk van IKV Pax Christi. Een collecte die 
we van harte aanbevelen. IKV Pax Christi bestrijdt 
vijandsbeelden en  bouwt bruggen tussen mensen 
die elkaar naar het leven staan, in Nederland maar 
ook ver daarbuiten Vaak blijkt dat geweld voort-
komt uit hardnekkige vooroordelen die groepen 
mensen hebben over elkaar. In oorlogsgebieden of 
op andere plaatsen waar het leven hard is door de 
economische situatie, is werken aan een nieuw kli-
maat van vrede broodnodig.  
De oude, ingesleten gewoontes moeten overboord. 
Vaak lukt dat beter door tussenkomst van een initi-
atief van buitenaf. IKV Pax Christi kan door ad-
vies of geld aan een lokale organisatie, ter plekke 
soms net die steun in de rug zijn om een nieuw kli-
maat te scheppen.  
Zo werken we aan vrede tussen Albanezen en 
Kosovaren, Bosniërs en Serviërs, Israëliërs en Pa-
lestijnen, Pakistani en Indiërs. Dat lijkt soms onbe-
gonnen werk, maar vredeswerkers die volhouden, 
boeken wel degelijk vooruitgang. In Indiaas Kasj-
mir hebben voormalige militanten de wapens neer-
gelegd. Kosovaarse Albanese studenten durven 
weer naar Servië te reizen en knopen daar vriend-

VREDESWEEK 2009 
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schappen aan. In de Democratische Republiek Congo 
bestaan veiligheidscomités van burgers, waardoor 
geweld en intimidatie van politie en leger afneemt.  
Het zijn sprankjes hoop die gloren. IKV Pax Chris-
ti heeft een DVD gemaakt; vredesactivisten uit Ne-
derland, Irak, Congo en Bosnië vertellen daarop  
wat volgens hen de elementen zijn van een nieuw 
klimaat van vrede.  Dit en ander materiaal is te be-
stellen via www.vredesweek.nl.  

Helma Maas 

Werken aan vrede 
De Augustijnse Beweging brengt een brochure uit 
die goed te gebruiken is in de Vredesweek. 
'Verlangen alom' biedt tien fragmenten uit de ge-
schriften van de kerkvader Augustinus, ter verdie-
ping en verrijking van het werken aan vrede. De 
boekjes worden per tien stuks aangeboden; als u 
interesse hebt, meldt dit dan op de intekenlijst ach-
ter in de kerk of via: secretariaat@heilighartkerk.nl. 
Het boekje is in te zien via: 
www.augustijnsebeweging.nl. 
 

Op zaterdag 15 augustus 2009 is op 91-jarige  
leeftijd overleden 

Christiaan Gosens 
 

De heer Gosens woonde in de Lekstraat. 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 
in onze gebeden. 

Reünie Onder de kerk / Dukdalf, 1968 - 1973 
Patronaatsgebouw, Liduina-crypte, Parochiehuis, 
centrum Metro Zuid of gewoon het zalencomplex 
onder de kerk. Het souterrain onder de kerk is met 
veel namen aangeduid. In de laatste fase waarin 
wijkbewoners gebruik konden maken van de ruimte 
onder de kerk (tot 1980), werd deze aangeduid met 
de naam 'De Dukdalf'. De laatste twee jaar werd de 
Dukdalf uitsluitend door jongeren gebruikt. 
Rina de Vaal, Joke van der Vlies en Sjaak Kusters 
organiseren een reünie voor alle vrijwilligers / ge-
bruikers van St. Willibrord aan de Maasdijk en De 
Dukdalf in de jaren plm. 1968 – 1978.  
Aanmelding voor 1 oktober via e-mail: 
info@kustersmedia.nl. De reünie zal plaatshebben 
op 30 oktober 2009 in café De Amstelbron.  
Het zou leuk zijn als u nog foto's, filmbeelden etc. 
uit die tijd heeft en wilt meebrengen. 

FAMILIEBERICHTEN 

OPROEP (2) 
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Moeder Teresa 

Ze werd geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu in 

Skopje op 27 augustus 1910 in het toenmalige Ot-

tomaanse Rijk en groeide op in een prominent Al-

banees-katholiek gezin. In 1928 ging ze werken 

voor de Orde van de zusters van Loreto in Letnice. 

Door de orde werd ze naar Calcutta in India gezon-

den om lerares te worden. Zij koos daar de naam 

Moeder Teresa in verwijzing naar Theresia van 

Lisieux. 

In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend werk 

onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood 

leidde. Ze stichtte de orde van de Missionarissen 

van Naastenliefde, een religieuze orde voor zusters 

in Calcutta. In 1979 ontving zij voor haar werk de 

Nobelprijs voor de Vrede.  

Ze overleed in Calcutta op 5 september 1997. 

 

Toegeschreven wonder en zaligverklaring 

De hindoestaanse Monica Besra leed aan een 

kwaadaardige tumor in de buik. Een jaar na de 

dood van moeder Teresa woonde zij een Mis bij. 

Toen Monica de kerk binnenging zag zij een foto 

van moeder Teresa: uit haar ogen kwamen licht-

stralen. Hierna voelde zij zich duizelig worden en 

werd ze door nonnen in bed gelegd. De nonnen 

legden een medaillon van Maria op haar gezwel. 

Zes uur later was ze genezen. Dit wonder is erkend 

door paus Johannes Paulus II. Voor het zover 

kwam, werden maar liefst 113 getuigen gehoord en 

35.000 pagina's aan documentatie verzameld. 

Hierdoor kon in 2003 Moeder Teresa zalig worden 

verklaard door paus Johannes Paulus II. Deze wil-

de haar ook meteen heilig verklaren, maar de kar-

dinalen wezen dit af, omdat dit nog nooit was ge-

daan in de geschiedenis van de rooms-katholieke 

Kerk. 

Bij de zaligverklaring op het Sint-Pietersplein in 

Vaticaanstad waren onder anderen de Franse pre-

mier Raffarin, Bernadette Chirac, de koningin Fa-

biola van België en president Rugova van Kosovo 

aanwezig. 

Kritiek 

Zowel moeder Teresa als haar orde, de Zusters van 

Naastenliefde, zijn internationaal geregeld bekriti-

seerd wegens een eigengereide vorm van liefdadig-

heid. Punten van kritiek zijn onder meer het niet 

HEILIGEN 
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afstaan van vondelingen aan pleeggezinnen, het cul-

tiveren van armoede en de achterhaalde wijze van 

medische zorg die zij gebruikten, waar het ging om 

medicatie en opleiding. 

Ook het volgen van het pauselijk standpunt in ver-

band met geboortebeperking en abortus is op kri-

tiek onthaald. 

 

 

 

 

 
   

Vaticaan publiceert  

werk van bisschop van Rotterdam 
 

Bij de uitgeverij van het Vaticaan, Libreria Editri-

ce Vaticana, is een boek uitgebracht van de hand 

van de bisschop van Rotterdam, Mrg. drs. A. van 

Luyn s.d.b.   
 

Op verzoek van de uitgeverij schrijft Mgr. Van 

Luyn vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter (van 

2006 tot heden) en daarvoor als lid en vice-

voorzitter (1994 - 2006) van Comece, de Commis-

sie van Bisschoppenconferenties van de Lidstaten 

van de Europese Unie. 
 

Het boek L’unione europea e la dottrina sociale 

della Chiesa, bevat een bundeling van twintig bij-

dragen (conferenties, toespraken, artikelen en pu-

blicaties) van Mgr. Van Luyn over de sociale leer 

van de katholieke Kerk in relatie tot de EU.   

Het boekwerk bevat een voorwoord van kardinaal 

Tarcisio Bertone, staatssecretaris van de paus. 
 

Het boek biedt de lezer een goed inzicht in het 

werk dat Comece in Brussel verricht: 

het 'monitoren' van ontwikkelingen binnen de EU 

op basis van de beginselen van de waardigheid van 

de menselijke persoon (human dignity) en het alge-

meen welzijn (common good) als de fundamentele 

beginselen van de sociale leer van de Kerk.  
 

Tevens kan het boek voor de lezer 'een stimulans 

zijn', zo schrijft Mgr. Van Luyn in zijn inleiding, 

'om zich rekenschap te geven van het belang van 

het proces van de Europese eenwording en van zijn 

medeverantwoordelijkheid om daar als Europees 

burger aan bij te dragen.' 
 

'L’unione europea e la dottrina sociale della Chie-

sa – In cammino verso Emmaus' 

door A.H. van Luyn, s.d.b., bisschop van Rotterdam 

Te bestellen via: 

Libreria Editrice Vaticana, 2009 

ISBN: 978-88-209-8258-4 

268 blz.; prijs € 18,00  

www.libreriaeditricevaticana.com 

BISDOM 
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Het nieuwe seizoen 2009/2010 gaat binnenkort van 

start. We openen het werkjaar met de Viering van 

zondag 13 september. De St. Jozefschool begint 

zoals gebruikelijk het schooljaar met een Openings-

viering voor de gehele school. Deze heeft plaats in 

onze kerk op 18 september.   
 

Op 4 oktober staat er iets bijzonders in onze paro-

chie op het programma. Noteert u de datum maar 

vast op de kalender. Op die zondag is er 's middags 

een heel speciale viering voor de kinderen... én 

voor hun huisdieren. Het is die dag immers het 

feest van Franciscus… (zie ook blz. 2) 
 

Het Heilig Hartkoor is weer terug van vakantie. 

Tijdens de vakantieweken is er orgelspel geweest, 

zang van een klein 'vakantiekoor' en ook een mooie 

luisterviering met muziek van Herman Finkers (de 

Sint Jorismis). De reacties na afloop waren enthou-

siast. We gaan ook in het nieuwe seizoen vast nog 

eens een luisterviering doen.   
 

De stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk stuurt 

deze maand een brief aan alle donateurs en leden 

van de Club van 100, om hen bij te praten over de 

stand van zaken. Nu de restauratiewerkzaamheden 

zijn afgerond, is de aandacht gericht op de plannen 

voor het ontwikkelen van de kelderruimte. Deze 

plannen moeten op termijn inkomsten genereren 

voor het onderhoud van de kerk. Alhoewel er hard 

gewerkt wordt, valt er op dit moment nog niets 

concreets te melden. Er komt veel bij kijken… nog 

even geduld! 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 – 51 70 48 63  

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

 

 

 

 

 

In De Weerklank in Schiedam is vanaf 21 septem-

ber voortaan iedere maandagmiddag van 14.00 tot 

17.00 uur een inloopmiddag voor kankerpatiënten 

en hun naasten. De gezamenlijke kerken in Schie-

dam-Noord beginnen een open huis voor deze 

mensen. Deze is te vinden in De Weerklank, Corn. 

van Zantenplein 51 in Schiedam.  

Meer informatie kunt u krijgen bij:  

Anneke Crama, tel: 010 – 470 62 37,  

E-mail: anneke.crama@gmail.com.  

H. HARTKERK FOR EVER! 

DE WEERKLANK 
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Om samen echt gemeenschap te zijn en onze Hei-
lig Hartparochie te laten bruisen, moeten we elkaar 
weten te vinden. We weten allemaal dat in een 
mensenleven omstandigheden kunnen veranderen; 
we krijgen een kind, of onze partner overlijdt. 
Maar ook minder ingrijpende zaken kunnen van 
belang zijn om door te geven: we krijgen een nieuw 
emailadres, of we verhuizen. 
Om u blijvend te bereiken met een gerichte uitno-
diging of met de Gorzenklok, om te weten wie on-
ze parochianen zijn, houdt onze ledenadministra-
teur uw gegevens bij. Houd deze actueel door bij 
wijzigingen onderstaande bon in te vullen. Deze 
kunt u achterlaten in een envelop in de brievenbus 
van onze pastorie, of opsturen naar Lekstraat 55, 
postcode 3114 SC.  
Onderstaand formulier kunt u ook uitprinten vanaf 
de website www.heilighartkerk.nl  
------------------------------------------------------------- 
Ik wil de volgende gegevens aan de parochie doorgeven:  
(bij vragen met een keuze gelieve te omcirkelen wat van 
toepassing is) 
 

Aard van deze melding: …………………………………………………………………………………… 
verhuizing  /  geboorte  /  huwelijk  /  overlijden  /  
anders, nl: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Familienaam: Dhr. / Mevr. ……………………………………………..…………………………… 
Eigennaam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Voornamen (voluit) en roepnaam: ………………………...…………………………  
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Postcode, woonplaats: ………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum/plaats: ……………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………… 
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(bij een verhuizing, het oude én het nieuwe adres) 
Nieuw adres: ……………………………………………………………………………….…………..………………………… 
Postcode, woonplaats: ………………………………………………………………………………………… 
Namen van gezinsleden, met hun geboortedatum  
en geslacht: (bij verhuizing: verhuizen deze gezinsle-
den mee?) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Ik ben niet gedoopt / Ik ben gedoopt:    
RK, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, anders 
nl: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Datum Eerste Communie: (Indien van toepassing)  
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Datum Vormsel: ……………………………………………………………………………………………………..……. 
Ik wil mij inschrijven als parochiaan van de Heilig 
Hartparochie / een andere parochie, te weten: 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Burgerlijke staat: gehuwd ja/nee sinds: ……………………………………
Alleenstaand/gescheiden/samenwonend met partner/  
met familielid: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

LEDENADMINISTRATIE 
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Slang delft onderspit tegen De Heer 
Bij de controle van de brandblusapparaten en brand-
slangen in augustus, werd een slang aangetroffen 
waarmee geen brand kon worden bestreden.  

Het dier, zo'n 60 cm lang, lag heerlijk opgerold te 
doezelen in een raamkozijn van de werkruimte 
naast de oude sacristie. Een medewerker van de die-
renbescherming - onze vrijwilliger Henk de Heer - 
kwam na een telefoontje poolshoogte nemen, heeft 
het diertje gevangen en afgeleverd bij het dieren-
asiel. 
Een expert van slangencentrum Serpo stelde vast 
dat het een niet-giftige Elaphe obsoleta, oftewel 
een Rattenslang was. Waarschijnlijk een Gele Rat-
tenslang, een veel gehouden slang bij liefhebbers. 
Volwassen exemplaren kunnen meer dan twee me-
ter lang worden!  

Naar verluid heeft de slang niet gesproken. Want 
een slang die spreekt..., daar komen pas echt proble-
men van! 
 
Startzondag 13 september 
Op 13 september geven we tijdens de zondagsvie-
ring aandacht aan het begin van het nieuwe sei-
zoen. Een seizoen waarin de samenwerking tussen 

NIEUWS 



 

20 

de geloofsgemeenschappen in Schiedam, Vlaardin-
gen en Maassluis steeds concreter zal worden.  
Daar zal het over gaan deze zondag. En verder is 
er aandacht voor de goede voortgang van onze ei-
gen geloofsgemeenschap.  
We hopen veel parochianen te treffen op 13 sep-
tember.  
 

Lidwien Meijer  
 

Noteer alvast in uw agenda… 
Op 30 oktober is de film As it is in heaven te zien 
in de huiskamer van de pastorie. In het oktober-
nummer meer over deze voorstelling.  
 

Rommelmarkt 
Nu u uw agenda toch bij de hand heeft, noteert u 
dan ook meteen de datum van de najaarsrommel-
markt: zaterdag 10 oktober a.s. 
Heeft u voor deze markt spullen in de aanbieding? 
Maak een afspraak met een van de volgende perso-
nen: Margo Heinsbroek (010-4266126), Hans Ron-
teltap (010-4264246) of Henry de Wolf (010-
4264417). U kunt dan aangeven of u de spullen wilt 
laten ophalen of dat u ze zelf aan de pastorie wilt 
komen afgeven. 
 

Felicitaties 
Mgr. P.M. Vismans wordt op 18 september 2009 
75 jaar. Wij feliciteren hem hiermee van harte en 
wensen hem nog vele gezonde jaren toe!  

HUMOR IN DE KERK 


