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Maandag 16 maart hebben deken Chr. Bergs en 

dekenaal coördinator H. Berflo een bezoek ge-

bracht aan onze parochie. Officieel heet dat een 

canonieke visitatie. Het is een mooie gelegenheid 

geweest om de stand van zaken op te nemen. Dat 

klinkt wat zakelijk en die kant zit er ook wel aan. 

De deken komt namens de bisschop polshoogte 

nemen of een en ander goed verloopt, of de (doop-  

en huwelijks-)boeken bijgehouden zijn, hoe de 

kerk en de pastorie er als gebouwen bij staan, hoe 

het gesteld is met de financiën en vooral wat er 

allemaal op pastoraal gebied aan de orde is. Het 

bezoek is afgesloten met een gesprek met het kerk-

bestuur en de pastoraatsgroep. 

De plussen en minnen zijn op een rijtje gezet. En 

zonder de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn: 

het saldo was duidelijk positief. De deken sprak er 

zijn bewondering over uit, hoe een betrekkelijk 

kleine groep de parochie draagt en dat al zoveel 

jaar zonder  eigen pastoor. De inbreng van pastor 

Lidwien Meijer is daarbij onmisbaar.  

Er zijn gelukkig goede verhoudingen. "In de Gor-

zen komen we elkaar in verschillende betekenissen 

regelmatig tegen" was een uitspraak. De lijnen zijn 

kort, men springt voor elkaar in. En als er al eens 

een botsing/kje is, dan is dat over het algemeen 

snel weer recht gezet. Er zijn goede contacten met 

de wijk. Natuurlijk lukt niet alles en dat is dan 

jammer van de voorbereidingen. Maar men laat 

zich niet uit het veld slaan. 

Als er een vrijwilliger weg valt, dan is er tot nu toe 

steeds iemand voor in de plaats gekomen. 

Het is te hopen dat deze saamhorigheid blijft en 

ook straks de basis wordt voor het behoud van de 

eigenheid van de Heilig Hartparochie in het grote-

re cluster Nieuwe Maas. 

De contacten met de scholen geven uitzicht op een 

toekomst. Misschien kan met behulp van de jonge-

renwerkers van het bisdom de aandacht voor de 

jeugd nog uitgebouwd worden. 

Eerlijk werd ook naar voren gebracht: het is een 

grote zorg dat het kerkbezoek op de zondagen af-

neemt. Het is een schrale troost dat dit niet alleen 

in de Gorzen is. Maar hier is het wel extra jammer.  

Het kerkbestuur voelt zich gesterkt in zijn pogen 

om kerk (inclusief de kelder) en pastorie beter te 

gaan gebruiken. 

Als het over de kerk gaat: begin april vieren we 

weer de Goede Week en Pasen. De voorbereidin-

gen zijn al in gang. Het is te hopen dat de diensten 
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dan goed bezocht worden. Want hoe zeer de kerk 

als gebouw ook een dominante plaats inneemt in 

de wijk en ook vanaf de rivier een baken is waar 

niet langs heen gekeken kan worden, de eigenlijke 

functie is en blijft, als het aan ons allen ligt, gods-

huis te zijn: een ruimte om samen te komen om te 

bidden en te zingen, om ons geloof te beleven in 

de liturgie en uitvalsbasis te zijn voor geloofson-

derricht en diaconie. Het motto blijft: samen sterk 

voor onze Gorzenkerk. 

Voor u allen: een gezegende Goede Week en een 

Zalig Pasen.  

U toe gewenst, mede namens kerkbestuur en pasto-

raatsgroep, 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 28 februari 2009 is op 86-jarige leef-

tijd overleden 

Hendricus Cornelis  
van Kruiningen 

De heer Van Kruiningen woonde in de  

Sint Liduinahof 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 

in onze gebeden. 

 

 

 

Op zondag 8 maart 2009 werd na de Mis in onze 

kerk gedoopt 
 

Brandon Verwijk 
 

Wij feliciteren de ouders, peter en meter, familie 

vrienden en kennissen met deze heugelijke  

gebeurtenis! 

 

 

 

 

Lentemiddag 
Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op 

woensdag 22 april a.s. een Lentemiddag met aller-

lei gezellige activiteiten.  

U bent van 13.00 tot 16.00 uur van harte welkom! 

FAMILIEBERICHTEN 

ZONNEBLOEM 
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Zondag 5 april 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas 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, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Hendricus 
Cornelis van Kruiningen, Elisabeth Helena van 
Noordt, Ary Osterholt, Piet van Potten, Cornelis 
Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien Schellekens, 
Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – 
Schoenmakers, overledenen familie Vincent en 
Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Paaswake 11 april en 1e Paasdag 12 april 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, ouders Engering – Hersbach en zoon, 
Johanna Maria Feelders, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ou-
ders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, ouders Jeup – Franken, Jan Joore, 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 19 april 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Francis-
cus 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, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van  
't Zelfde. 
  

Zondag 26 april 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van der 
Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't 
Zelfde. 

MISINTENTIES  
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Palmpasen 
Zondag 5 april is het Palmpasen. Alle kinderen die 

dit leuk vinden, kunnen een palmpaasstok maken 

op donderdagmiddag 2 april. 
 

• We beginnen om half 4, direct na school. 

• Neem zelf chocolade eitjes, fruit en ander lek-

kers mee. 

• Voor stokken, versiermateriaal, palmtakjes  en 

broodhaantjes wordt gezorgd. 
 

Vraag je vader of moeder om mee te komen om de 

stok te helpen maken. 
 

Wie wil, kan ook een palmpaasstok thuis maken en 

een stok in de kerk ophalen. 
 

De stok is pas echt af als er zondagochtend een 

broodhaantje wordt opgezet. Daarna - tijdens de  

Gezinsviering - gaan we met de versierde stokken 

in een optocht door de kerk. Na afloop mag elk 

kind de stok naar een zieke of oudere brengen. We 

hebben adressen van zieken en ouderen, maar je 

mag ook zelf iemand kiezen aan wie de je stok 

graag wilt geven. 
 

Tot donderdag 2 april, om 15.30 uur in de pastorie!  

 

 
 

 

 

 

 
 

Schoonmaakploeg 
Elke tweede woensdag van de maand is onze schoon-

maakploeg actief van 9 tot 12 uur in de kerk en 

pastorie. De 'ploeg' bestaat uit vier dames. Het leu-

ke daarvan is dat ik me daar nog lekker jong voel, 

ook al ben ik 48! 

We zijn met ons vieren en voor die hele grote kerk 

en de pastorie is dat niet veel. Daarnaast is het ook 

gewoon gezellig, onder de koffie wordt leuk ge-

babbeld. 

U begrijpt het waarschijnlijk al… vele handen ma-

ken licht werk…!  

Wie komt ons een paar uurtjes per maand hel-

pen? 

Bel mij (010-4264198) voor meer informatie of 

om u meteen op te geven. Ik hoop dat de telefoon 

roodgloeiend staat! 

 
Mary, 

ook groeten van Bep, Annie en Tineke 

BIJZONDERE VIERINGEN 

OPROEP 
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Rommelmarkt 

De Voorjaarsrommelmarkt staat voor de deur. Ber-

gen werk zullen weer worden verzet door onze 

vrijwilligers, maar zij weten waar zij het voor 

doen: iedere rommelmarkt brengt geld in het laatje 

en daarnaast veel gezelligheid voor zowel henzelf 

als voor de bezoekers. 

Het betreft een Jubileum-rommelmarkt: de 25e en 

het 3e lustrum van rommelmarkten in onze kerk. 

Iedereen is weer van harte welkom op zaterdag 

18 april a.s. (let op: in de vorige Gorzenklok stond 

een verkeerde datum) om vanaf 10.00 uur te ko-

men snuffelen. 

Wanneer u zelf nog spullen in de aanbieding heeft, 

kunt u voor afspraken over het afgeven of ophalen 

ervan contact opnemen met Margo Heinsbroek 

(010-4266126), Hans Ronteltap (010-4264246) of 

Henry de Wolf (010-4264417). 
 

Gorzenklokken gevonden 

Tijdens het opknappen van de kinderkamer in het 

huis van één van de Gorzenklok-redactieleden, zijn 

oude Gorzenklokken gevonden. En niet zomaar 

oude exemplaren. Het betreft oude nummers uit 

mei en juni 1935 die niet in het archief van de pa-

rochie (opgeslagen in het gemeentelijk archief) 

voorkomen. Behalve de Gorzenklokken zijn ook 

drie exemplaren van de Frankelandsche Klok aan-

getroffen (van de voormalige Liduinakerk of Fran-

kelandse kerk), alsmede oude nummers van de 

Schiedamsche Courant. De oude kranten zijn on-

der het zeil aangebracht door de overgrootvader 

van de huidige gebruikers van de kinderkamer. 

Natuurlijk kon de redactie het niet laten om even 

in de kranten te lezen. Zo bleken koorrepetities in 

1935 in onze parochie drieënhalf uur te duren! In 

een ander artikel werd gemeld dat een Limburgse 

man een forse geldboete had ontvangen wegens 

kritiek op het staatshoofd van een buurland (Adolf 

Hitler!). Er is veel gebeurd sinds die tijd…  

 

Nieuwe e-mailadressen 

Per direct zijn er nieuwe e-mailadressen beschik-

baar in de parochie. Het kerkbestuur kunt u berei-

ken op: secretaris@heilighartkerk.nl en de Gorzen-

klokredactie op: redactie@heilighartkerk.nl  

Als algemeen e-mailadres wordt 

info@heilighartkerk.nl ingesteld.  

Overigens blijft het oude e-mailadres van de paro-

chie h.hartkerk@wanadoo.nl onverminderd geldig  

NIEUWS 
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Verslag van de eerste bijeenkomst op 4 maart 

Eindelijk is het dan zover: de "lessen Eerste Com-

munie" voor de groep van 16 kinderen zijn begon-

nen, voor een aantal kinderen héél spannend. Hoe 

zou het zijn, wie zijn er nog meer en wat gaan we 

doen? Veel kinderen kennen elkaar al van school, 

herkenning en blijde gezichten bij binnenkomst. 

Eerst is er het spel "Waar hoor ik bij?". Bij de jon-

gens of de meisjes, zit ik in groep 3, 4 of 5? 

Het verhaal van de griezelige man wordt voorgele-

zen, iedereen luistert gespannen. Het loopt goed af, 

want Jezus vertelt hem dat hij ook erbij hoort. En 

hij heeft dan zelfs een naam: Adam. 

Alle kinderen gaan voor de eerste keer door de 

poort en noemen hun naam! Dan maken ze alle-

maal een zelfportret. 

Als afsluiting leert de groep het eerste couplet van 

het lied dat hoort bij het project, het Poortlied. En 

dat klinkt meteen goed! Er gaan blije kinderen 

weer huiswaarts, voorzien van de werkmap, om 

thuis ook nog bezig te zijn met de voorbereiding 

op de eerste communie, die 17 mei a.s. in de Heilig 

Hartkerk zal plaatsvinden. 
 

De namen van de communicantjes zijn: 

Olivier Bokx, Sanne Emaus, Sophie Emaus,  

Jan van Harmelen, Julie Later,  

Gwinlenn Leito, Alex van de Meer,  

Anna van de Meer, Mats Nelisse, Falk de Raaij, 

Gala de Raaij, Linda Schoenmakers,  

Hannah Staal, Ivo Sunderman,  

Milencheley Verwijk en Käthe de Wolf 
 

  

Verslag van de tweede bijeenkomst op 11 maart 

En dan is de week alweer voorbij en komen wij 

weer samen voor een nieuwe "les" eerste commu-

nie. Nu de spanning eraf is wordt het alleen maar 

leuker. We weten nu wie we allemaal zijn, (met 

mooie doopnamen zelfs) en na vandaag weten we 

ook dat iedereen erbij hoort. 

Allereerst lieten de kinderen zien wat er thuis op 

de werkbladen was geplakt en geschreven, en dat 

was soms heel bijzonder. 

De "Communicantjes-kaars" werd dit keer aange-

stoken door Mats, waarna de groep zich verplaatste 

naar de Mariakapel, voor het verhaal over Levi de 

tollenaar. 

Na dit verhaal mocht iedereen een kaarsje opste-

ken bij Maria, en daarbij vertellen voor wie je dit 

deed. Voor oma's en opa's die al in de hemel wo-

COMMUNIEFEEST 
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nen, voor de poes die dood is gegaan, maar ook 

voor "gewoon een lieve papa en mama"……en 

voor de mensen die in het vliegtuig zaten, dat vori-

ge week naar beneden is gestort. 

Ook vandaag gaan we door de poort, nu als jouw 

naam geroepen wordt. Dan hoor jij er ook bij, van-

daag bij de groep communicantjes en bij de kerk. 

In de knutselkamer worden collages geplakt van 

plaatjes van mensen "die er bij horen". Het worden 

mooie kunstwerken en na afloop blijven er nog 

genoeg plaatjes over om thuis op het eigen werk-

blad ook een collage te maken. 

Tot slot leren we het tweede couplet van het Poort-

lied leren. Sommige kinderen kennen het eerste 

couplet al uit hun hoofd! 

Op het eind van de bijeenkomst krijgt iedereen 

weer hun werkmap mee, om thuis verder te gaan 

met de voorbereiding op de eerste communie. 

Op onze volgende bijeenkomst zien we dan hoe 

mooi alle werkbladen geworden zijn! 

De communicantjes rond “hun kaars” in de kleine pas-

toriezaal. (meer foto´s op onze website) 

 

Verslag van de derde bijeenkomst op 25 maart 

De derde 'les' is voorbij. Dankbaar zijn wij daar-

voor en dat was ook het thema van deze keer. We 

hebben naar het Zonnelied van Franciscus geluis-

terd, die dankbaar was voor een heleboel mooie 

dingen. Het zit ook in de werkmap, om nog eens 

na te lezen. 

Onder de poort vertelden de communicantjes waar 

ze dankbaar voor zijn, voor een broertje of zusje, 

papa en mama, een mooi potlood. Sommige kinde-

ren waren ook dankbaar voor God. 

We hebben in groepen geknutseld aan het moois 

wat ons gegeven is, bloemen, vissen en vogels. Het 

resultaat wordt op 5 april opgehangen in de kerk 

bij het voorstellen van de communicantjes. Op die 

dag gaan we - samen met andere kinderen - in pro-

cessie door de kerk met versierde palmpaasstok-

ken, die na afloop van de Viering gegeven zullen 

worden aan zieke of bejaarde mensen. 
 

Peter, Carla, Lidwien en Janet 

werkgroep Eerste Communie 
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Donderdag 2 april 
Kinderen kunnen om 15.30 uur palmpaasstokken 

maken in de pastorie. 
 

Vrijdag 3 april  Eerste Vrijdag 
 

Zaterdag 4 april  H. Isidorus 
 

 

------------------DE GOEDE WEEK------------------- 
 

Zondag 5 april   

Palm- of Passiezondag 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het Gelegen-

heidskoor o.l.v. Jolanda Ko-

nings. Toetsen: Henry de Wolf. 

Slagwerk: Jan Bekkers 

Voorgangers: pastoor W. Froger en pastor L. Meijer. 
 

Jesaja 50,4-7 / Marcus 11,1-10  

In de Viering zullen de kinderen hun palmpaas-

stokken meedragen.  

Ook worden de communicantjes voorgesteld. 

Na de mis is er koffie of thee in de pastorie. 
 

Woensdag 8 april 

Om 18.15 uur in de pastorie: voorbereiding com-

municantjes 

 
 

--------------Begin van het Paastriduüm--------------- 
 

 

Donderdag 9 april  

Witte Donderdag Avondmis 

Viering van de instelling van 

de H. Eucharistie, van het 

sacrament van het priester-

schap en van het gebod van 

naastenliefde 
 

Om 9.30 uur houdt de St. Jozefschool in de kerk 

hun Paasviering. 

Om 11.15 uur is de Paasviering van de St. Willi-

brordusschool 

Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf 

Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR 

Exodus 12,1-8+11-14 / Johannes 13, 1-15 

AGENDA 

Hij zei tegen hen: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra 

jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastge-

bonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; 

maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt 

waarom jullie dat doen, zeg dan: "De Heer heeft het nodig, 

hij zal het meteen weer terugsturen."'  Marcus 11,2-3 
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Vrijdag 10 april 

Goede Vrijdag 

Herdenking van het lijden en 

sterven van de Heer 

Vasten- en onthoudingsdag  

Om 15.00 uur Kruisweg 

Orgel: Nel de Heer - Voorganger: Lidwien Meijer 

Voor degenen die dat wensen, is er gelegenheid 

door henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te 

leggen.  
 

Zaterdag 11 april  Paaszaterdag / Stille Zaterdag 

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

 

Zaterdag / Zondag 11 / 12 april 
Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag 

Om 22.00 uur Paaswake 

De zang wordt verzorgd door het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B. 

Genesis 1,1-2,2 / Exodus 14,15-15,1 

 

Zondag 12 april 
Paaszondag Hoogfeest 

Verrijzenis van de Heer 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.                      Voorganger:  

pater J.F. de Rooij S.C.J. 

Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-18 
Na de viering is er koffie of thee in de pastorie. 

Er worden Amnesty International-brieven uitge-

reikt met het verzoek mee te doen aan de maande-

lijkse schrijfactie. 

 

Maandag 13 april  Tweede Paasdag 

GEEN EUCHARISTIEVIERING 

 

Zaterdag 18 april   

Voorjaarsrommelmarkt (Zie "Nieuws" op blz. 5) 

 

Zondag 19 april 

Beloken Pasen 
 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. Orgel: Nel de Heer.                 

 

                         Voorganger: pastoor R.M. Kuypers 

Jezus zei tegen haar: 'Maria!' Ze draaide zich om en zei: 

'Rabboeni!' (Dat betekent 'meester'.) 'Houd me niet vast,' 
zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga 

naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik op-

stijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 

God, die ook jullie God is.'  Johannes 20,16-17 
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Handelingen 4,32-35 / Johannes 20,19-31 

Na de viering is er koffie of thee in de pastorie. 

 

Maandag 20 april 

Het kerkbestuur vergadert om 17.30 uur in de pas-

torie. Om 19.30 uur is iedereen uitgenodigd voor 

een openbare vergadering. (zie blz. 16) 

 

Dinsdag 21 april 

Om 12.00 uur is er de wijklunch in de pastorie. 

Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of 

Ted Konings (06-48405775). 

 

Woensdag 22 april 

Van 13.00-16.00 uur in de pastorie: Lentemiddag 

door de Zonnebloem. (zie blz. 2) 

Om 18.15 uur in de pastorie: voorbereiding com-

municantjes 

 

Donderdag 23 april   

St. Joris 

 

Zaterdag 25 april  H. Marcus, evangelist 

Inzameling oude kleding door de stichting 'Mensen 

in Nood'. Tussen 10.00 en 13.00 uur in de pastorie.  

 

Zondag 26 april 
Derde zondag van Pasen 

Om 09.45 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor.                       

Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 
 

Handelingen 3,12a.13-15.17-19 / Lucas 24,35-48 

Na de viering is er koffie of thee in de pastorie. 

Om 17.00 uur is er een vertelviering voor kinderen 

en hun ouders. (zie blz.13) 

 

Maandag 27 april   

H. Petrus Canisius 

 

Woensdag 29 april 

H. Catharina van Siena, patrones van Europa 

 

Donderdag 30 april 

H. Pius V / Koninginnedag 

Jezus zei tegen haar: 'Maria!' Ze draaide zich om en zei: 

'Rabboeni!' (Dat betekent 'meester'.) 'Houd me niet vast,' 
zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga 

naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik op-

stijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 

God, die ook jullie God is.'  Johannes 20,16-17 

Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 

stomverbaasd waren, vroeg hij hun: 'Hebben jullie hier iets 

te eten?' Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam 
het aan en at het voor hun ogen op.  Lucas 24,41-43 
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Het zwijgen van Maria Zachea  

Een waargebeurde familiegeschiedenis, geschre-

ven door Judith Koelemeijer. 
 

Judith Koelemeijer (1967) is journaliste en schrijf-

ster. Zij schrijft het liefst verhalen over gewone 

mensen en hun bijzondere geschiedenis. 

In 1988 wordt haar oma getroffen door een hersen-

bloeding. De vader van Judith en zijn broers en 

zussen besluiten hun zieke moeder zelf thuis te 

verzorgen, ze willen haar niet in een verpleeghuis 

op laten nemen. Acht jaar lang waakte een van de 

kinderen 's avonds en 's nachts bij haar. In het be-

gin sprak Maria - Marie in de wandelgangen - nog 

wel, maar na verloop van tijd hulde zij zich geheel 

in stilzwijgen. 
 

Judith raakte geïntrigeerd door die bijzondere situ-

atie en besloot een boek te schrijven over de fami-

liegeschiedenis. Het boek is in 12 hoofdstukken 

verdeeld, het ziekbed van Maria loopt er als een 

rode draad doorheen. Jo, de oudste dochter, komt 

in het eerste hoofdstuk aan het woord, daarna in 

chronologische volgorde de andere kinderen. Elk 

hoofdstuk bevat jeugdherinneringen en een karak-

terschets van het betreffende kind - van de oudste 

in hoofdstuk 1 tot de jongste in hoofdstuk 12. 
 

Binnen de familiegeschiedenis staan de verhalen 

van de oudere en jongere kinderen tegenover el-

kaar. Voor de oudsten is het nog ploeteren vanwe-

ge armoe en een veeleisende streng katholieke va-

der. Voor de jongsten komt de welvaart met nieu-

we dingen en ongekende vrijheid. Groot zijn de 

verschillen in hun ervaringen, als gevolg van hun 

leeftijd, karakter of hun beroepskeuze. Interessant 

is het ook om te lezen dat de ouderen zich een heel 

andere vader herinneren dan de jongeren. 
 

Het zwijgen uit de titel Het zwijgen van Maria Za-

chea is op velerlei wijzen op te vatten. Natuurlijk 

is er letterlijk het stilzwijgen van Marie, als gevolg 

van de hersenbloeding. De kinderen verzinnen elk 

een andere oorzaak voor de stilte: moeder is kwaad 

en weigert nog te praten, ze dementeert, het 

spraakcentrum in haar hersenen is beschadigd. Bo-

vendien was moeder altijd al degene geweest die 

haar mond hield. Het was een middel de harmonie 

te bewaren in het krappe, overvolle huis. Mis-

schien is het zwijgen ook wel iets van de tijd ge-

weest. Pas de jongste generatie kinderen groeit op 

in een tijd dat communiceren zowat een plicht is.  

BOEKEN 
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Tenslotte: zou u dit boek ook willen lezen? De bi-

bliotheek heeft het, ook in grote letterdruk. Het kan 

ook gereserveerd worden bij het servicepluspunt 

van de bibliotheek in de Leliestraat. 
 

Liesbeth Dingenouts  
 

 

 

 

 

 

 

Open Deur met een Kruisweg 

Het oecumenische maandblad Open Deur is in 

april helemaal gewijd aan de traditie van de 

Kruisweg. Het blad ligt achter in de kerk. Neem 

het gerust mee. 
 

In het middenkatern van deze Open Deur zijn de 

veertien staties afgebeeld, met passende teksten 

erbij. Deze teksten (gebeden en bespiegelingen) 

zullen op Goede Vrijdag worden voorgelezen tij-

dens de Kruiswegviering.  

De teksten zijn geschreven door Victor Bulthuis en 

door mij. Victor is priester en pastor in een aantal 

parochies op de Veluwe (Epe, Vaassen, Twello, 

Loenen). Hij heeft de oneven staties uitgediept en 

ik de even staties. 

Het was mooi maar zwaar werk om die teksten te 

schrijven! In januari moest ik de zeven statie-

teksten inleveren bij de redactie van Open Deur. In 

de kersttijd had ik alle afbeeldingen aan de muur 

gehangen. Zo nu en dan keek ik ernaar en schreef 

er wat over op. Dus ik leefde in die tijd een beetje 

tussen kribbe en kruis. De kerstliederen gonsden 

door mijn hoofd, terwijl ik bezig was te verwoor-

den hoe Jezus die zware kruisweg moest gaan. Hoe 

hij ontmoetingen had, met zijn moeder, met Vero-

nica en met een groepje vrouwen, hoe hij stierf aan 

het kruis en in een graf werd gelegd met een zware 

steen ervoor.  

Er ligt vanaf half maart een flink aantal exempla-

ren van de Open Deur in de kerk. Voor een vrijwil-

lige bijdrage kunt u deze meenemen. En we hopen 

veel mensen in de kerk te zien op Goede Vrijdag 

bij de kruiswegviering, als we de teksten en de ge-

beden hardop lezen.  
 

Lidwien Meijer 

 

Ook op de parochiewebsite www.heilighartkerk.nl 

(via hoofdmenu "kerkgebouw" en menu "kruisweg-

staties") kunt u bovengenoemde kruisweg-teksten 

lezen. Deze zijn afgebeeld bij foto´s van de in onze 

kerk hangende staties van beschilderd glas uit 

1959 van Adrianus van der Plas.  

OPEN DEUR 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Op maandag 16 maart bracht een delegatie van het 

bisdom een bezoek aan onze parochie. De groep 

werd ontvangen en rondgeleid in de kerk.  

's Avonds vond een gesprek plaats van de bisdom-

afgevaardigden met het kerkbestuur, onze pastores 

en de pastoraatsgroep over onze parochie en de 

activiteiten op het gebied van catechese, vieren, 

besturen en diaconie. Het was een zeer positief be-

zoek, waarbij deken Bergs woorden van dank en 

respect uitsprak voor de manier waarop we paro-

chie proberen te zijn en ons inzetten voor onze om-

geving.  
 

Op 22 maart werd de Vastenmaaltijd gehouden. 

Een goede avond waarin de jongeren hun beste 

beentje voor zetten om de maaltijd voor te berei-

den, te bedienen en te presenteren. Na de maaltijd 

werd met de pet rond gegaan, waarbij de opbrengst 

was voor de Vastenaktie, met een prachtig bedrag 

van € 600,- als eindresultaat.  

Allen die hebben bijgedragen aan de maaltijd: 

Veel dank! 
 

Ook op 22 maart was de derde Vertelviering. De 

kring was al wat groter geworden dan de vorige 

keren. Er wordt een kaars ontstoken, de kinderen 

luisteren naar een verhaal, er zijn liedjes en er 

wordt gebeden. Doordat de kinderen in de kring 

zitten zijn ze direct betrokken bij wat er gebeurt. 

Alle kinderen vanaf vier jaar en hun ouders zijn 

weer welkom bij de Vertelviering op 26 april.  
 

De communievoorbereiding is in volle gang. De 

groep van 16 kinderen komen 's woensdags bij el-

kaar. Voor de Eerste Communieviering, die 17 mei 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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zal plaatshebben, maken we een gelegenheidkoor 

van broertjes, zusjes en belangstellenden die het 

leuk vinden om in een koor de Communieviering 

op te luisteren. Kinderen die willen meedoen kun-

nen zich aanmelden via de e-mail van de kerk (zie 

achterop deze Gorzenklok) of via ondergetekende. 

We hopen een leuk koor te maken voor deze bij-

zondere dag. Het koor zal repeteren op de woens-

dagen 8 en 22 april, om 18.30 en op 16 mei, om 

11.00 uur (tijdens de bijeenkomsten van de Com-

municantjes.)  

Meenemen: enthousiasme!  

Er wordt nog een andere repetitieavond ingepland. 

Houd de website in de gaten voor nieuws hierover! 
 

 

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

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

 
 
 
 
 

 

Soms moet men ergens zwaarder aan tillen 
om het lichter te ervaren 

 
Bron: Gerarduskalender 

 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Twaalf jaar geleden zette het Ghanese bisdom Jasi-

kan een project op onder de naam 'Women and De-

velopment Programma' (Wadep). Daarmee wilde 

het kleine, duurzame initiatieven stimuleren, die de 

armoedespiraal een halt toeroept. 

Vastenaktie steunt dit project nu voor het vierde 

jaar. Meer over dit project kon u onder meer lezen 

in de Gorzenklok van vorige maand. (Deze en an-

dere Gorzenklokken zijn altijd nog in te zien op 

onze website www.heilighartkerk.nl.) 
 

In deze Gorzenklok treft u een acceptgiro aan, 

waarmee u uw bijdrage aan de Vastenaktie kunt 

overmaken. Als u op deze manier meedoet, vergeet 

dan niet uw naam op de giro te vermelden.  

U kunt er ook voor kiezen om het ingesloten zakje 

te gebruiken. Dit kunt u stoppen in de ronde bus 

die achter in de kerk staat. 
  

De jongeren van de 12+-groep (zie blz. 13) hebben 

een hele mooie impuls gegeven aan de Vastenak-

tie. Met de door hen georganiseerde vastenmaaltijd 

op 22 maart brachten zij 600 euro bij elkaar. Laat u 

zich door hen inspireren? 
 

de Pastoraatsgroep  

VASTENAKTIE 
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Uitnodiging 
 

Op maandagavond 20 april wordt in de pastorie 

een openbare vergadering van het kerkbestuur  

gehouden. Aanvang: 19.30 uur. 
 

Twee keer per jaar nodigt het kerkbestuur parochi-

anen en andere belangstellenden uit om de gang 

van zaken in onze parochie te bespreken. De eerste 

openbare vergadering in 2009 zal op 20 april 

plaatsvinden. 
 

Op deze bijeenkomst krijgt u informatie over on-

der meer de pastorale activiteiten in onze parochie 

en over de huidige en toekomstige betekenis van 

de pastoraatsgroep.  

De penningmeester licht het financiële verslag 

over 2008 toe. U wordt bijgepraat over de restaura-

tiewerkzaamheden van de kerkgebouwen, de her-

inrichting van de kerk en de stand van zaken over 

de herontwikkeling van het kelder-souterrain.  

Ook zal verslag worden gedaan van de voortgang 

van het clusteringsproces en van de visitatie van 

onze parochie in maart dit jaar door een bisdomde-

legatie. 

De avond wordt afgesloten met een vragenronde 

waarin u zaken die u bezighouden aan de orde kunt 

stellen. 
 

het Kerkbestuur 

 

 

 

 

 

 

"Heb je 't nog niet gehoord? De Heer is opgestaan…  

en de pastoor heeft zich verslapen!"  

HUMOR IN DE KERK 

KERKBESTUUR 


