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Pasen: de weg van verlies naar nieuw leven. 

In ons leven moeten wij vaak afscheid nemen. Vaak 

gebeurt dat onbewust: we worden wat ouder, wat ka-

ler of grijzer. Er zijn ook momenten die wij bewust 

ervaren... afscheid nemen van een geliefde, afscheid 

nemen van een baan. 

Wij vragen ons dan af: "Is na deze gebeurtenis 

nieuw leven mogelijk?" We voelen ons dan in een 

land waar wij de weg niet kennen; als een ontdek-

kingsreiziger, op zoek naar nieuw land. Dat kan een 

hele tocht zijn. 

'Leven is loslaten'. Dat weten we. Elke geboorte van 

een kind is voor de moeder een stuk prijsgave van 

haar leven en haar vitaliteit. Bij elke keuze verzaak 

je aan alle andere mogelijkheden. Leven is loslaten. 

Maar omgekeerd? Zou het ook waar zijn dat loslaten 

leven is? 

Maria van Magdala heeft dat grote geheim in haar 

leven mogen ervaren. Op Paasochtend stond zij bij 

het graf. Zij wilde het oude leven vasthouden. Bij 

het graf komt zij in gesprek met iemand, die zij 

schijnbaar niet kent. Zij vraagt aan die vreemdeling: 

"Heer, mocht gij Hem hebben weggehaald, zeg mij 

dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan 

weghalen. "Daarop zegt Jezus tot haar: "Maria, houd 

me niet vast!"  

Bij het noemen van haar naam - zij werd aangespro-

ken in haar wezen - kreeg zij nieuwe ogen. Zo er-

vaart zij dat loslaten nieuw leven is.  

Om te kunnen loslaten, moeten wij eerst door een 

dal. De dichteres Ida Gerhardt heeft het geheim van 

Paasmorgen zo verwoord: 
 

"Een diep verdriet dat ons is aangedaan, 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag, 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het 's nachts gedaan: 

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid." 
 

Mogen wij nooit de hoop verliezen dat wij telkens 

ons verlies met nieuwe ogen mogen bekijken. En dat 

wij ook de weg mogen gaan in ons leven, zoals Ma-

ria van Magdala. 

Zij verdrong haar verdriet om het verlies van Jezus, 

die haar nieuwe levenskracht had gegeven, niet. En 

juist daardoor kon zij het geheim van loslaten erva-

ren. 

een Zalig Pasen toegewenst, 

pastor Charles Duynstee 

MET BRANDEND HART 
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Paaswake 3 april en Eerste Paasdag 4 april 

Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, ou-

ders 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, Jan Joore, ouders Koreman 

– Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth 

Helena van Noordt,  Adrianus Henricus Osterholt, 

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

Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 

Josephus Vredebregt, Luud en Lenie van 't Zelf-

de  

  
Zondag 11 april 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nico-

laas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,  

Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 

Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie 

Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, 

Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de 

Vest – Franken, ouders Van der Plas – Lips, Piet 

van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben 

Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet 

Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde 

  
Zondag 18 april 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 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 

 
Zondag 25 april 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 

Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 

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

Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, 

ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie 

van 't Zelfde 

MISINTENTIES  
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Kennismaking met pastor Coert Biesjot 

Eén voor allen; allen voor één 
 

Een stadsjongen. Dat is  
Coert Biesjot toch wel. De 
afgelopen tien jaar woonde 
en werkte hij 'op het platte-
land'; nu terug in de stad, 
daar wordt hij blij van. Met 
veel genoegen in Oud-
Beijerland en Puttershoek, 
nu graag in de Waterweg-
gemeenten. 
 

Bouwjaar 1964, 24 februari 
om precies te zijn. Leiden, dat is de stad waar de 
nieuwe pastor van onze regio werd geboren en groot 
groeide. Een gezin met drie zonen, waarvan Coert  
de oudste is. Een fijn katholiek gezin ook, waar het 
geloof een centrale plaats innam; die eerste stappen 
zetten hem op de weg van het priesterschap, waarvan 
hij nooit is afgeweken. 
In 1989 was de wijding van Coert Biesjot tot priester, 
door mgr. Bär. De eerste benoeming was op voor 
hem onbekend, voor ons bekend terrein: Schiedam. 
"In de Singelkerk en in de Gorzenkerk zette ik mijn 
eerste pastorale stappen. Mij werd al snel duidelijk 
dat de praktijk veel mooier en boeiender is dan de 
toch meer theoretische vorming van de studie, me 
had beloofd." 
Na Schiedam – waar hij ruim drie jaar bleef – volg-
den Noordwijk, Wassenaar en zoals gezegd 'de eilan-
den', de Hoekse Waard. Na tien jaar leek hem de tijd 
rijp om naar een volgende standplaats uit te kijken; 
een moment dat samenvalt met de veranderingen in 
de pastorale organisatie van veel parochies in het 
bisdom in verband met Samenwerken Geboden. 
"Ook in de Hoekse Waard wordt er geclusterd, sa-
men met de parochie van Goeree, tot een enorme 
nieuwe parochie, met de naam De Heilige Familie." 
Als je in dat proces van samenwerking en samengaan 
stapt, dan moet je daar ook bij blijven," vindt pastor 
Biesjot. "Dan teken je voor jaren". Beter dus nu een 
nieuwe stap zetten dan nog wat wachten. "Het is 
alsof er op veel gebieden een tijdperk wordt afgeslo-
ten. Tien jaar in de Hoekse Waard en ook het bisdom 
en de complete kerk staan voor grote veranderingen. 
Ik ervoer mijn afscheid, half november in de voor-
malige parochie Christus Dienaar, als een markeer-
punt. Een afscheid en een nieuw begin." Per 1 januari 
is Biesjot formeel benoemd tot pastor in de parochies 
Andreas, Petrus en Paulus, Willibrordus, St. Jan-
Visitatie en Heilig Hart. Half januari is hij verhuisd 
naar een woning in Maassluis, deze maanden heeft 
hij ruim de gelegenheid kennis te maken en zich in te 

IN GESPREK MET… 
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werken. Op termijn zullen er immers nog andere pa-
rochies tot zijn werkterrein gaan behoren, totdat – 
zoals nu voorzien is op 1 januari 2011 – het cluster 
een feit is. 
 

Kennismaking 
Het bevalt pastor Biesjot goed in zijn nieuwe huis. 
Vooral de privacy die het met zich meebrengt is pret-
tig. "In Oud-Beijerland woonde ik op de pastorie. 
Daar kwamen veel mensen even binnenlopen. Gezel-
lig, zo'n praatje, maar soms was het net iets te hec-
tisch en kwam ik niet aan mijn voorgenomen werk 
toe." 
Ook andere onderdelen van het dorpse leven dat een 
groeistadje als Oud-Beijerland toch tekent, is Biesjot 
nu zonder spijt kwijt. "Je komt elkaar in een dorp 
gewoon heel vaak tegen. Ook het eiland-idee typeert 
de sfeer in de Hoekse Waard. In Maassluis en Schie-
dam en Vlaardingen is dat anders," weet hij. "Meer 
rust en rumoer, tegelijkertijd. Patronen die ik ken uit 
mijn jeugd. Ik hou er van mijn eigen plan te trekken. 
Maar eerst maar eens kennis gaan maken met mijn 
buren." 
 

Egidius 
Een andere omgeving zal ook nieuwe inspiratie bren-
gen, verwacht Biesjot, die op zijn beurt die nieuwe 
omgeving denkelijk zal inspireren. "Mensen nabij 
zijn en hen iets van Christus laten doorschemeren, 
dat is mooi en boeiend." Het vieren van de eucharis-
tie is voor de pastor daarin belangrijk. "Zie het als de 
binnenste kern. Maar het gaat er ook om wat het 
doet, hoe het uitwerkt." De diaconie is daarom voor 
Biesjot een belangrijk element van het parochiele-
ven. 
Hij maakte zelf enkele jaren geleden kennis met de 
gemeenschap van Egidius, in Antwerpen en in Ro-
me. Egidius, eind jaren '60 opgericht door de Italiaan 
Andrea Riccardi, heeft in beide steden belangrijke 
centra. Biesjot was er vier jaar geleden tijdens een 
sabbatperiode. 
"De ervaring van Egidius kan een vorm van paro-
chiebezieling zijn. Egidius zet zich in voor de armen, 
in de brede zin des woords. Dat kunnen ook mensen 
zijn die geestelijk in de knoop zitten. Er worden war-
me maaltijden verzorgd en werk gemaakt van andere 
sociale problemen die bij mensen spelen. Dat kan 
zelfs zo ver gaan als de politiek, waar het gaat om 
vredesbesprekingen bij gewapende conflicten. De 
Egedius-beweging was naar verluidt van doorslagge-
vend belang in de vrede die enkele jaren geleden ge-
tekend is tussen de strijdende partijen in Mozambi-
que. 
De inzet van Egidius ontstaat vanuit het evangelie en 
wordt er door gevoed." zo heeft pastor Biesjot erva-
ren. "Er is een mooi evenwicht tussen bidden en wer-
ken. De ervaring vanuit de Handelingen van de 
Apostelen, van de eerste Christenen, is het model. 
Ontroerend om te zien," vond Biesjot. "Als pastor 
ben ik toch meer verstandelijk bezig. Maar daar kom 
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je letterlijk in aanraking met hoe het evangelie be-
zielt. Armen worden daar niet als 'armen' weggezet, 
maar als vrienden binnengehaald. Als medewerker 
krijg je dan ook misschien nog wel meer terug dan 
dat je geeft." 
 

Bezieling 
Aan een pastor is het een voorbeeld te zijn, vindt Co-
ert Biesjot, en voor bezieling van de gemeenschap te 
zorgen. "Er gebeurt zo veel in de gemiddelde paro-
chie, maar we moeten zorgen dat we niet bij de struc-
tuur stil blijven staan, bij de planning en de organisa-
tie. Het is belangrijk te vergaderen, maar er moet 
meer gebeuren wil de bezieling van het evangelie 
doorwerken in de parochie en de maatschappij. Dat 
wil ik als pastor uitstralen." 
"Wat dat betreft in het een cruciale tijd," denkt Bies-
jot. "Wat moet er gebeuren om nieuwe, bezielde 
mensen te worden, die anderen weten te motiveren 
en inspireren? De maatschappij heeft veel nodig en 
staat ook open voor inspiratie. Maar weten we als 
kerkmensen de juiste taal te spreken, het goede voor-
beeld te geven?" 
Belangrijk is volgens pastor Biesjot dat alle onderde-
len van het kerkzijn aan bod komen. Liturgie vieren 
en diaconie, maar ook catechese en gemeenschaps-
opbouw. "We moeten die werkvelden niet van elkaar 
isoleren, bijvoorbeeld omdat we allemaal onze porte-
feuille houden maar niet verder kijken. Bidden moet, 
maar je inzetten ook. Vergaderen en maaltijden ser-
veren, of kleding verdelen of iemand een douche 
aanbieden, lesgeven. Het gaat er om naastenliefde in 
de praktijk te brengen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om 
met de nieuwe armoe?"  
Veel parochies hebben moeite om in contact te ko-
men met mensen die hulp kunnen gebruiken, er staan 
amper meer mensen op de stoep die een beroep doen 
op de middelen van de kerkgemeenschap. Ze zijn er 
volgens de pastor wel. "Maar het is precair. Er moet 
eerst vertrouwen zijn voor mensen zich met hun pro-
blemen blootgeven." 
 

Meelopen 
De katholieken doen er goed aan 'midden in de maat-
schappij' te staan, vindt Biesjot. "Op eigentijdse wij-
ze onze overtuigingen ventileren. Maar tegelijk niet 
alleen maar preken, maar ook doen." Het zou mooi 
zijn als het commentaar van mensen die in het vroe-
ge christendom de gelovigen bekeken – "zie hoe ze 
elkaar liefhebben" – vandaag de dag ook op ons van 
toepassing zou zijn.  
"Ik schipper tussen hoopvol en bezorgd, als ik naar 
de Kerk kijk. Waar begin je? Als we niet uitkijken 
gaan we op in activisme, dat kan ook niet de bedoe-
ling zijn. Ik probeer mijn dag te beginnen met gebed. 
Ik merk dat de dag dan meer vrucht lijkt te dragen, 
dat het is alsof je dichter bij God en de mensen bent. 
In mijn morgengebed kan ik mijn hele dag leggen; je 
mist het als je het niet doet. Zo leef je als het ware 
naar de eucharistie toe. En vanuit de eucharistie ga je 
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dan weer naar het leven toe." 
Biesjot moet denken aan de Emmaus-gangers. "Jezus 
liep ook met hen mee, zonder dat ze het door hadden. 
Hij laat ze hun verhaal doen en bouwt zo gemeen-
schap op. Met ons nu werkt het nog hetzelfde: God 
loopt met ons mee. De ontmoeting met hem kan 
vruchtbaar zijn, zodat we bezield onze zending op 
kunnen pakken, in ons gezin, ons werk. Misschien 
denken we dat we God er te weinig bij betrekken, 
misschien doen we dat ook wel. Maar Hij vermomt 
zich als medemens, moeten we weten. De hongerige 
die we voeden, de naakte die we kleden." 
Zo maakte Coert Biesjot 'prachtige dingen' mee bij 
de Egidius-gemeenschap. "Ervaringen die je bevesti-
gen in wie je bent. Waardoor je heel diep geraakt 
wordt en waardoor je je intens bewust wordt dat God 
iets met mensen doet. Dat het het werk van Jezus is 
dat je probeert voort te zetten. Waar je heel diep ge-
lukkig van wordt." 
Nu dus in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
Geen dorpen maar steden. Eerste indrukken? 
"Maassluis is heel goed georganiseerd. In Vlaardin-
gen zijn ze nuchter en direct, de mentaliteit van de 
vissers. Schiedam is complexer, maar de verschillen-
de parochies vullen elkaar goed aan. Enerzijds een 
wonderlijk geheel, maar ik geloof er in dat we samen 
aan de slag kunnen. Zoals de bisschop zegt: "Draag 
uw deel van de inzet voor het evangelie. Ieders bij-
drage is belangrijk!" 
Het team met de vier pastors, dat ziet Coert Biesjot 
ook wel zitten. "Een leuk team, we vullen elkaar aan. 
Zoiets als de vier musketiers: één voor allen, allen 
voor één!" 
 

Ted Konings 
 

 

 
 

 

 

Kun je niets missen? Dan mis je iets! 
 

Gerarduskalender 

 

 
 

 

 
 

Dank u wel, voor alle kaarten, telefoontjes, bloe-

men en hulp tijdens mijn 'gips'-periode!  
 

Groetjes van Margo Heinsbroek             

 
Ook een dankbetuiging van pastoor Kuypers voor 

alle attenties, in welke vorm dan ook, die hij de 

afgelopen weken van u heeft ontvangen. Hij maakt 

een moeilijke tijd door, maar is vol goede moed! 

(Zie ook NIEUWS op blz. 16) 

SPREUK VAN DE MAAND 

DANKWOORD 
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Uit de school geklapt… 

Denkt u nog wel eens aan uw lagere schooltijd? En 

zijn dat dan fijne, leuke of verdrietige, nare herin-

neringen? Meestal een mix van dat alles, de vraag 

is, welke hebben de overhand? 

Ik zat, zoals bijna alle katholieke meisjes uit de 

Gorzen, op de Willibrordusschool in de Dwars-

straat. Ik heb er een gelukkige tijd doorgebracht, al 

was er ook soms een minpuntje. 

Er waren een paar juffen die geen gelegenheid 

voorbij lieten gaan om te benadrukken dat kinde-

ren uit grote gezinnen toch maar boften, dat het 

een groot goed was om zoveel broers en zussen te 

hebben en dat het toch wel de leukste kinderen wa-

ren. 

Gaandeweg ontstond er bij mij een gevoel dat er 

bij ons thuis iets niet klopte, ik had immers maar 

een zus! Graag had ik een paar grote broers gehad, 

die het voor je konden opnemen als je ruzie had, 

maar wat kon ik eraan doen dat het niet zo was? 

Er thuis onder het eten naar te vragen leek mij 

geen goed idee, hoe moest je dat inkleden ? 

Er kwam nog bij dat mijn vader op zijn beurt geen 

gelegenheid voorbij liet gaan zijn scepsis over al-

lerlei 'regels van de kerk', zoals hij dat noemde, te 

spuien. Geen vlees op vrijdag kon of wilde hij 

maar niet begrijpen. Mijn moeder was nogal eens 

ziek en mijn vader en ik werden door haar naar de 

zondagsmis gestuurd. Wij gingen door de grote 

deuren van de H. Hartkerk naar  binnen, en liepen 

vervolgens door de zijdeur weer naar buiten. Dit 

korte bezoekje was nodig, zei mijn vader, opdat 

wij niet hoefden te jokken als ons gevraagd werd 

of we naar de kerk geweest waren. Vervolgens 

gingen we wandelen in het Sterrenbos of op de 

Maasboulevard. Ik vond het heerlijk. 

's Maandags op school werd ons gevraagd te be-

vestigen of wij zondag naar de kerk geweest wa-

ren. Na die vraag kon ik, met enige schroom welis-

waar, mijn vinger opsteken, maar bij de vraag wie 

de H. Mis had bijgewoond, zat ik in de problemen,  

jokken, of door het stof ? 

Meestal dat laatste, en bij het vak 'Kerkbezoek' op 

mijn rapport stond dan ook een heel laag cijfer. 

Toen deed pastoor Regeer zijn intrede in de paro-

chie. De godsdienstlessen werden leuk, gezellig en 

spannend. De angst sloeg mij echter om het hart 

bij zijn mededeling dat hij bij ons allemaal een 

huisbezoek zou afleggen. Hoe zou mijn vader zich 

gedragen ? 

Enkele weken later, tijdens een bezoekje aan onze 

DOOR U VOOR U 
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klas, zei de pastoor lachend tegen mij: ik ben bij 

jullie thuis geweest, je vader wilde me er eerst niet 

inlaten, maar zei dat hij dan ruzie met jou zou krij-

gen, dus mocht ik gelukkig naar binnen.” 

Door deze luchtige en open benadering voelde ik 

mij begrepen en erbij horen, ondanks het feit dat 

ons gezin geen doorsnee katholiek gezin was.  

Later als volwassene begrijp je hoe belangrijk po-

sitieve ervaringen in je kinderjaren zijn, en dat ze 

een goed tegenwicht kunnen vormen voor minder 

goede herinneringen. 
 

Liesbeth Dingenouts 

 
 

 

 

 

Roepingenzondag 

Op 25 april is het Roepingen-

zondag. In kerken en kloos-

ters wordt op die dag speciaal 

gebeden voor roepingen tot 

het priesterschap, het diaco-

naat en het godgewijde leven.  

Nog steeds wordt er bij aller-

lei gelegenheden een beroep 

op de kerk gedaan. Op schar-

niermomenten zoals geboor-

te, huwelijk, ziekte, overlij-

den en in allerlei dagelijkse 

situaties, waarin zingeving en geloof een belangrij-

ke rol spelen. Maar de kerk is geen vanzelfspre-

kend gegeven. Wanneer de christenen geen werk 

maken van hun geloof en missie, dan verzwakt de 

kerk. Heel bijzonder rekent de kerk ook op jonge 

mannen en vrouwen die durven ingaan op Christus' 

uitnodiging om zich volledig te wijden aan het le-

ven en de zending van Zijn Kerk. 
 

Er is werk in de kerk 

De katholieke kerk in Nederland kent verschillen-

de opleidingen tot een pastoraal ambt en/of kerke-

lijke functie. Ook voor een leven als religieus lig-

gen diverse wegen open. Wie hierover informatie 

zoekt, kan terecht bij onze parochie. Een gesprek 

met een pastor of een bezoek aan een klooster zijn 

zaken om aan te gaan voor wie zich wil oriënteren. 

Uitgebreidere informatie over opleidingen tot ker-

kelijke ambten en beroepen is te krijgen bij het bis-

dom of bij de Commissie Roepingen tot Religieus 

Leven van de Konferentie Nederlandse Religieu-

zen (KNR). 

Op de site rkkerk.nl is de boodschap van paus Be-

nedictus XVI bij gelegenheid van Roepingenzon-

dag 2010 te lezen. 

BISDOM 
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Hallo allemaal, hier weer eens een berichtje van de 

schoonmaak'ploeg'. We hebben er zojuist de maande-

lijkse taak weer op zitten en deze keer waren we vol-

tallig, d.w.z. Bep, Annie, Tineke, Liesbeth en ikzelf. 

Van 9.00 tot 12.00 uur zijn we elke tweede woens-

dag van de maand aan de slag. 

Eigenlijk heeft iedereen zo zijn eigen 'taak':  Tineke 

stofzuigt het altaar, Annie zeemt de glazen ramen 

achterin, Bep veegt de paden, Liesbeth dweilt de pa-

den en ik stof de banken. 

Wie in de kerk klaar is met zijn taak verdwijnt de 

pastorie in om te zuigen, te dweilen de w.c.'s schoon 

te maken of de keuken aan kant te krijgen. Om 10.00 

uur luidt Bep de bel voor een bakkie koffie. Soms 

komt dhr. Bel ook even langs en hebben we een ge-

zellig babbeltje met elkaar. 
 

Vandaag vertelde ik 'de meiden' dat ik moest gaan 

stoppen met de schoonmaakploeg, omdat mijn werk-

uren uitgebreid worden en ik dus vast ga werken op 

de woensdag. En wat dachten jullie...? Ze laten me 

niet gaan…, maar besluiten ter plekke om voortaan 

op de tweede dinsdag van de maand de mouwen op 

te gaan stropen!! Ik snap dat wel, want we zijn met 

veel te weinig mensen! We doen alleen de hoognodi-

ge dingen die het meest in het zicht zijn, maar eigen-

lijk moet de bovendieping, de ramen van de pastorie 

(binnen en buiten) ook eens gedaan worden, evenals 

de deuren, de gordijnen, de keukenramen en de kast-

jes. Kortom we komen handen tekort! 

We gaan dus op een andere dag aan de slag in het 

vervolg en daarom dacht ik, ik vraag het nog een 

keer! Bijna lente… dus misschien heeft iemand last 

van schoonmaakkriebels… 
 

Wie komt onze ploeg één keer in de maand verster-

ken? Elke tweede dinsdag van de maand van 9.00 tot 

1200 uur. De eerstvolgende datum is 13 april. Je bent 

van harte welkom, man of vrouw! Ik zeg: "Doen!" 
 

Hartelijke groeten; 

Mary Lansbergen- de Kok 

010- 4264198 
 

 

 

 

 

 

Lentemiddag 
Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op 

woensdag 21 april a.s. een lentemiddag met allerlei 

gezellige activiteiten.  

U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom! 

OPROEP 

ZONNEBLOEM 
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Woensdag 31 maart 
Chrismamis, kathedraal, Rotterdam (Zie blz. 15) 
Vastenmaaltijd (Zie blz. 18) 
Om 10.30 uur is er een Viering van de St. Willi-
brordusschool ter voorbereiding op Pasen.  
 

Donderdag 1 april  Donderdag in de Goede Week 
Om 09.30 uur komen de leerlingen van de St. Jo-
zefschool naar onze kerk om zich voor te bereiden 
op de paastijd. U bent van harte welkom om deze 
schoolvieringen bij te wonen.  
 

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

Donderdag 1 april  
Witte Donderdag Avondmis 
Viering van de instelling van 
de H. Eucharistie, van het sa-
crament van het priesterschap 
en van het gebod van naasten-
liefde 
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het 
H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf 
Voorganger: pater A. Heeren 
Exodus 12, 1-14 / 1 Korintiërs 23-26 / Joh. 13  1-15 
 

Vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer 
Vasten- en onthoudingsdag 
Om 15.00 uur Kruisweg met 
zang van het H. Hartkoor. 

Voorganger: pastor C. Biesjot  
Voor diegenen die dat wensen, is er gelegenheid 
door henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te 
leggen. 
 

Zaterdag 3 april  Paaszaterdag / Stille Zaterdag 
 

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

Zaterdag 3 / zondag 4 april 
Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag 
Om 22.00 uur Eucharistievie-ring met zang van het 
H. Hart-koor. Orgel: Henry de Wolf, m.m.v.  Eric 
Hbets (bariton). Voorganger: pastor J. de Lange 
 

Zondag 4 april   
Paaszondag Hoogfeest 
Verrijzenis van de Heer 
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang door het H. Hart-
koor Orgel: Henry de Wolf  
Voorganger: pastor C. Biesjot 
Handelingen 10,34a.37-43 / Johannes 20,1-9 

AGENDA 
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Na de mis is er, zoals op alle andere zondagen, kof-
fie of thee in de pastorie. 
 

Maandag 5 april  Tweede Paasdag 

GEEN EUCHARISTIEVIERING 
 

Vrijdag 9 april 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 

Na de Viering wordt uitleg gegeven over het sacra-

ment voor zieken en ouderen. (zie blz. 14) 

 

Zondag 11 april   

Tweede zondag van Pasen 

Beloken Pasen 

Zondag van de goddelijke Barm-

hartigheid 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang door het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf  

Tijdens deze Viering zal het sacrament van de 

Laatste levensfase toegediend worden  

Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR 

Handelingen 5,12-16 / Johannes 20,19-31  

Na de mis worden de maandelijkse Amnesty Inter-

nationalbrieven uitgedeeld. 

Onze vormelingen komen vandaag bijeen in de St. 

Jan de Doper-Visitatiekerk. Aanvang 16.30 uur. 
 

Maandag 12 april  H. Stanislaus 

Om 19.30 uur kerkbestuursvergadering. 
 

Woensdag 13 april 

Om 20.00 uur vergadering van de pastoraatsgroep 
 

Vrijdag 16 april  H. Maria Bernadette Soubirous 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zaterdag 17 april 

Kledinginzamelactie van 10.00 tot 12.00 uur 

(Zie blz. 16)  

Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 

Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende voor-

uit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij 

boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar 

hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en 

hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken.   

Johannes 20,3-6 

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leer-

lingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze 

bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden 

staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toon-

de hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren 

blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens 

jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend 

ik jullie uit.  Johannes 20,19-21 
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Zondag 18 april  

Derde zondag van Pasen 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel Orgel: Nel de Heer 

Voorg.: pastoor R.M. Kuypers 

Handelingen 5,27b-32+40b-41 / Johannes 21,1-19 

Dinsdag 20 april  Om 12.00 uur Wijklunch  

 

Woensdag 21 april  H. Anselmus 

 

Vrijdag 23 april  St. Joris 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 

 

Zaterdag 24 april 

Voorjaarsrommelmarkt (Zie NIEUWS op blz. 16) 

 

Zondag 25 april 

Vierde zondag van Pasen 

Zondag van de Goede Herder 

Roepingenzondag 

Om 09.45 uur Woord- en com-

muniedienst 

met zang door het H. Hartkoor 

Voorganger: diaken J. Collignon 

Handelingen 13,14+43-52 / Johannes 10,27-30 

Onze vormelingen komen vandaag bijeen in de St. 

Jan de Doper-Visitatiekerk. Aanvang 16.30 uur. 

 

Maandag 26 april  H. Marcus, evangelist 

 

Dinsdag 27 april  H. Petrus Canisius 

 

Donderdag 29 april   
H, Catharina van Siena, patrones van Europa 

 

Vrijdag 30 april   

Koninginnedag 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 

Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. 

Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en 

toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ 

Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, 

ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en 

gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde 

keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de 

dood was opgestaan.   Johannes 21, 11-14 

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij vol-

gen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 

gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Va-

der mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het 

uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn 

één.’ Johannes 10,27-30 
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Vastenaktie 
De vijftigste Vastenaktiecampagne gaat over Ma-

lawi. Er worden projecten ondersteund in het bis-
dom Mzuzu. Door de nu al merkbare klimaats-

verandering zijn de regenperiodes daar steeds 

korter en heviger en de droogteperiodes langer. 

Hierdoor wordt het voor de mensen in Mzuzu bij-

na onmogelijk om in hun levensonderhoud te 

voorzien. Gezinnen leven hierdoor vaak maanden 

in hongersnood. 
Vastenaktie roept op om mee te doen. "Geef, zo-

dat de boeren kunnen leren hoe nieuwe gewassen 

te verbouwen. Met een paar euro verbeteren ze 

hun oogsten al met veredelde, droogtebestendige 

maïszaden. Of geef voor geiten en kippen, of 

voor watergieters." 

 

Ellen Muula 
Een van de boeren is Ellen Muula. Zij woont met 

haar man en vijf kinderen in Malemba. Haar kin-

deren helpen mee op het land, maar gaan ook ge-

woon naar school. 

Voorheen verbouwde ze alleen mais en zonne-

bloemen. Ze heeft van Cadecom, de locale orga-

nisatie waar Vastenaktie mee samenwerkt, soja-
zaad ontvangen en pinda's om te verbouwen. 

"Van de oogst van de soja en pinda's moet ik een 

deel inleveren voor de collectieve voorraad en 

een deel gaat terug naar Cadecom, waar weer 

nieuwe mensen mee geholpen worden."  

Cadecom leerde Ellen om te irrigeren en om de 

gewassen dichter op elkaar te verbouwen, soort 

bij soort. Zo groeien de gewassen beter en wordt 
de oogst groter. Ze verbouwt nu ook andere 

groenten in plastic zakken om zo de droogte te 

weerstaan. "Voorheen hadden we voedsel om zes 

maanden zonder oogst te leven, dus tot januari, 

maar nu verbouwen we voldoende om tien maan-

den van te leven. Ik hou zelfs over om op de 

markt te verkopen!" 
 

De Heilig Hartparochie heeft alle ontvangers van 

de Gorzenklok uitgenodigd mee te doen met de 

Vastenaktie en de in het vorige nummer ingeslo-

ten acceptgiro te gebruiken voor een donatie.  

In de Goede Week proberen we met een Vasten-
maaltijd extra middelen in te zamelen. (zie blz. 

18) 

Uw donatie blijft welkom op gironummer 21385, 

onder vermelding van Vastenaktie. 

VASTENAKTIE 
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Ziekenzalving  
Het sacrament van de derde levensfase.  
Onlangs hebben alle parochianen van boven de 

75 jaar een brief ontvangen over de viering van 

de gezamenlijke ziekenzalving, die op zondag 11 

april gehouden zal worden.  

Mogelijk zijn er meer mensen die de ziekenzalving 

willen ontvangen. Daarom plaatsen we de infor-

matie uit deze brief ook hierbij in de Gorzenklok.  

 

Op zondag 11 april zal tijdens de viering van 9.45 

uur in de H. Hartkerk een gezamenlijke ziekenzal-

ving plaatsvinden. Net als in april 2008 zijn alle 

mensen die hier behoefte aan voelen van harte 

uitgenodigd.  

Zo'n gezamenlijke zalving vindt de laatste jaren 

steeds meer plaats in onze parochies. Het gebrek 

aan priesters heeft dit noodzakelijk gemaakt. 

Maar men merkt in die parochies dat het juist heel 

mooi en inspirerend blijkt te zijn om dit sacra-

ment gezamenlijk te ontvangen.  

Voor wie is de ziekenzalving bedoeld? Het gaat 

om oudere en/of zieke parochianen die kenbaar 

maken hieraan deel te willen nemen. Wat belang-

rijk is te weten: men hoeft beslist niet ziek te zijn 

om mee te mogen doen. We spreken de laatste 

jaren ook wel van het Sacrament van de derde 

levensfase. U wordt ouder. Dat is niet altijd ge-

makkelijk. Het is goed om daarbij stil te staan en 

uitdrukkelijk in deze 'herfst van het leven' binnen 

de parochiegemeenschap Gods hulp te vragen en 

de kracht van de H. Geest.  

De zalving is ook voor de naaste familie en ande-

re relaties van grote betekenis. Graag nodigen wij 

ook hen uit deze plechtigheid bij te wonen. We 

maken er een mooie viering van.  

 

Voorbereiding 
We kunnen ons voorstellen dat u wat meer wilt 

weten, vragen heeft hierover. Daar is alle ruimte 

voor in een voorbereidende bijeenkomst. Deze 

vindt plaats op vrijdag 9 april, aansluitend op de 

Eucharistieviering die wordt opgedragen in de 

pastorie, door pastor C. Biesjot. Na de koffie gaan 

we u dan nader informeren over dit sacrament en 

we zullen reageren op al uw vragen en wensen.  

 

Graag vernemen we of U de ziekenzalving 

(sacrament van de derde levensfase) wenst te ont-

vangen. Als u niet wordt benaderd via de brief, 

ZIEKENZALVING 
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kunt u zich aanmelden bij: Lidwien Meijer, tel. 

4266032 of bij Corrie Smits, tel. 4268711.  
 

Lidwien Meijer 

 

 

 

 

 
Chrismaviering 

Op woensdag 31 maart vindt in de kathedraal de 

chrismamis plaats.  

Tijdens deze viering wijdt de bisschop voor het 

hele jaar het chrisma: dat is de olie die onder meer 

wordt gebruikt voor de zalving bij de sacramenten 

van doop, vormsel en de wijding tot priester en 

bisschop.  

Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken. 

Vertegenwoordigers van alle parochies in ons bis-

dom nemen vanuit deze viering het chrisma mee 

voor de toediening van de sacramenten in de eigen 

geloofsgemeenschap. De viering staat open voor 

iedereen.  

Aanvang 19.30 uur. 
 

 

 

 

 
 

Rome-bedevaart 

Op woensdag 24 maart kwam mevrouw Nicolien 

Hendriks vanuit Limburg naar Vlaardingen om 

informatie te verschaffen over de bedevaart naar 

Rome, die door het bisdom Rotterdam wordt geor-

ganiseerd. Mevrouw Hendriks is van de Vereni-

ging Nationale Bedevaarten (VNB), die de prakti-

sche organisatie van de reis in handen heeft. Een – 

weliswaar  kleine – delegatie uit onze parochie was 

ook aanwezig. 

De reis 'Van Randstad naar Eeuwige Stad' wordt 

ondernomen van 24 september tot en met 2 okto-

ber. Behalve meer 'toeristische' onderdelen als een 

rondrit door de stad en bezoeken aan verschillende 

belangrijke en bekende plekken, kent de reis 

'pelgrimsachtige' onderdelen als een audiëntie bij 

de paus, bezoek aan de graven van enkele pausen 

en een bezoek inclusief viering aan verschillende 

kerken.  

Inschrijving voor de pelgrimsreis staat voorlopig 

nog open. De teller van inschrijving staat – op het 

moment van schrijven – op 212; de organisatoren 

mikken op een reisgezelschap van 500 mensen. 

 

Ted Konings 

BIJ DE BUREN 

BEDEVAART  
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Rommelmarkt 

Het is weer tijd voor onze voorjaarsrommelmarkt! 

Op zaterdag 24 april a.s. staan de kerk- en pasto-

riedeur open van 10.00 tot 15.00 uur. Iedereen 

wordt van harte uitgenodigd om die markt te be-

zoeken. Nuttig en gezellig! Wilt u voor die tijd nog 

spullen kwijt? Even een telefoontje naar Margo 

Heinsbroek (010-4266126), Hans Ronteltap (010-

4264246) of Henry de Wolf (010-4264417) voor 

een afspraak over het afgeven of op laten halen 

van de goederen. 
 

Kledingactie 
Op 17 april zamelt Sam's Kledingactie weer afge-

dankte maar nog goede kleren in. Mensen in Nood, 

de organisatie achter Sam, wil maar liefst 3,5 mil-

joen kilo bij elkaar brengen. De opbrengst van de 

actie gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en 

preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. 

Het is nog niet bekend of Sam zakken voor de in-

zameling beschikbaar stelt; het verzoek is dus om 

de kleding zelf in vuilniszakken te bundelen. U 

kunt deze zakken afleveren op de pastorie van de 

Heilig Hartkerk, op 17 april, van 10.00 tot 12.00 

uur. 
 

Pastoor Kuypers 

Pastoor Ruud Kuypers herstelt momenteel voor-

spoedig van de ingrepen die in het ziekenhuis no-

dig bleken vanwege problemen aan de blaas.  

Op 2 maart werd hij geopereerd. Dat ging niet zon-

der complicaties, die maakten dat hij behalve een 

opname van enkele dagen, later nog eens een dag 

terug moest naar het ziekenhuis.  

Maar sindsdien is hij flink opgeknapt, dusdanig dat 

hij in de Goede Week in 'zijn' parochie in De Lier 

weer voor denkt te gaan in verschillende vieringen. 

We hopen pastoor Kuypers weer op 18 april in on-

ze gemeenschap te begroeten. Hier nog eens het 

adres voor wie hem bijvoorbeeld een hart onder de 

riem wil steken:  

Van Rijnstraat 1a, 2678 BP De Lier. 
 

Taizé: op weg naar Rotterdam! 

Ieder jaar organiseren de broeders van Taizé, spil 

van de leefgemeenschap in het dorp in de Franse 

Bourgogne, rond Oud en Nieuw in een Europese 

stad een ontmoeting. Uit verschillende landen ko-

men daar zo’n 30.000 jongeren op af. Het is een 

geweldige ervaring om samen te bidden, samen te 

zingen en met elkaar in gesprek te gaan.  

Voor de ruim 200 Nederlandse jongeren die eind 

NIEUWS 
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2009 naar Poznan in Polen waren gekomen, kreeg 

de Europese Ontmoeting iets extra's. Daar werd 

bekendgemaakt dat Taizé in 2010 naar Ahoy in 

Rotterdam komt. Van 28 december tot en met 1 

januari is de Maasstad gastheer van de tienduizen-

den jongeren.  

Dat lijkt nog heel ver weg maar de voorbereidin-

gen zijn al in volle gang. In april komen twee broe-

ders van Taizé naar Nederland om jongeren te ont-

moeten, met het oog op Rotterdam 2010. Zij gaan 

voor bij gebedsvieringen op verschillende plaatsen 

in onze regio. Bijvoorbeeld op 19 april in Spijke-

nisse en op 27 april in Rotterdam. Alle informatie 

over de Europese Ontmoeting is daar te krijgen. 

Om straks samen al die jongeren te kunnen ontvan-

gen en een goed programma aan te bieden zijn er 

heel veel vrijwilligers nodig, in Ahoy en in de pa-

rochies. En wat de denken van het onderdak voor 

al deze gasten?! Ziet u kans om iets te betekenen 

voor de jongerenontmoeting, neem dan contact 

met de pastoraatsgroep van onze parochie en volg 

de website van het bisdom of 

www.taizeinnederland.nl voor de verdere ontwik-

kelingen. Overigens is er iedere maand in de Oud-

Katholieke kerk op de Dam een viering met een 

'Taizé-karakter'. Iedere eerste woensdag, vanaf 

19.00 uur. 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Op vrijdag 12 maart hield pastor Biesjot een lezing in 

onze parochie over het Heilig Hart van Jezus. De luis-

teraars werd al snel duidelijk dat er vele mooie en gro-

te dingen geschreven zijn over het hart en in het bij-

zonder over het hart van Jezus: 

Men moet mensen met het hart opvoeden, zoals men 

bij een bloem de wortels begiet (Chinees spreek-

woord) en Het hart van de mens is gemaakt om God 

op te nemen (Thomas van Aquino). 

Vanaf de 14e eeuw ontstaat er de Heilig Hart-verering. 

Maar wat betekent dat voor ons vandaag de dag? Voor 

Zr. Alacoque was het heel eenvoudig: de mensen bren-

gen tot de Man met het grote hart. 

We zouden, zo meent pastor Biesjot, met wat talent, 

een eigen Heilig Hartlitanie kunnen schrijven, als: 

Hart van Jezus alle tijden kloppend voor ons - ritme 

van Gods mededogen - verkwikking voor de rusteloze 

mens - sterker dan alle harteloosheid. 

  

Deze maand maken zes schoolklassen weer kennis 

met het Heilig Hart door de speurtochten door onze 

Heilig Hartkerk. De kinderen leren waarom onze kerk 

juist zo heet, hoe het orgel werkt, hoe het zit met de 

liturgische kleuren, wanneer we wierook gebruiken en 

wat we ermee uitdrukken en nog veel meer. Wist u dat 

er een afbeelding van een hart verstopt zit in een van 

de ramen van de kerk? Als u eens even gelegenheid 

heeft… 

 

Wanneer deze Gorzenklok bij u op de mat valt, is de 

Vastentijd bijna voorbij. Dit jaar staat de Vastenaktie 

in het teken van 'Toekomst voor Malawi'. In deze peri-

ode zetten we iets van luxe opzij om zo weer eens tot 

de kern te komen en om solidair te zijn met hen die 

minder hebben. Zo houden we op woensdag 31 maart 

een Vastenmaaltijd in de zaal van de pastorie. Aan-

vang half 6. Aansluitend wordt met de pet rondgegaan 

voor het project van de Vastenaktie. U kunt zich nog 

net opgeven. Dat kan bij Corry Smits of Ted Konings 

(zie de achterzijde voor hun nummers).  

 

Palmpasen was dit jaar weer als vanouds. Er liepen 33 

kinderen met palmpaasstokken in de processie. 

De kinderen zongen als lijsters. Het gelegenheidskoor 

met soliste Ragnild van Wijk zongen energieke gos-

pels en de Palmpaasprocessie was prachtig!  

Vele mensen zijn deze dag blij gemaakt met zo'n 

prachtige palmpaasstok. Bekijkt u binnenkort de foto's 

op onze website?  

Jolanda Konings,  

coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 – 51 70 48 63  

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Damien Eiff. Ik ben 16 

jaar oud, geboren op 1 

juli 1993. Ik woon al 

heel m'n leven in Vlaar-

dingen, en ik zat op de 

basischool Het Spec-

trum. 

Daarna ging ik naar 

Spieringshoek in Schie-

dam, en in de 5e klas 

VWO, dit jaar dus, ben ik voor mijn stage bij de 

Heilig Hartkerk gekomen. 

Mijn hobby's zijn gitaarspelen en ik doe de zang in 

m'n bandje, ook ben ik graag bij vrienden, waar ik 

altijd veel lol mee heb natuurlijk. 

In mijn vrije tijd ben ik dus vaak bij vrienden, oe-

fen ik met de band of speel ik een beetje gitaar. 

Ik ben hier stage gaan doen, omdat ik hier was in-

gedeeld. Ik had eigenlijk geen idee wat ik zou 

moeten doen voor mijn stage, en ik moest drie 

keuzen opschrijven en toen ben ik hier terecht ge-

komen.  

Het bevalt me prima hier, ik vind het totaal niet erg 

om mijn stage hier te doen. 
 

Groetjes Damien 

 

 

 

 

 
 

KERKLIEDEREN 

Misschien heeft u het gelezen in de krant of ge-

hoord op de radio of televisie. In de bisdommen 

Utrecht en Den Bosch zijn twee censors actief die 

de zondagse witte missaaltjes ontdoen van liederen 

die hun niet welgevallig zijn. Omdat de drukkerij-

en van de missaaltjes voor RK-vieringen in de ge-

noemde bisdommen staan, heeft heel katholiek Ne-

derland met de gevolgen te maken. 

Bisschop De Korte van het bisdom Groningen zegt 

in dagblad Trouw van 23 maart j.l. dat de censors 

de liederen dan wel uit de misboekjes kunnen we-

ren, maar niet uit de bundel Gezangen voor Litur-

gie (GvL). En adviseert de parochies te werken 

met inlegvellen of liederenbundel. In april verga-

deren de Nederlandse bisschoppen over een oplos-

sing voor deze kwestie. 
 

Onze H.Hartparochie maakt bij de meeste zon-

dagsvieringen gebruik van de witte vieringboekjes, 

de (bruine) algemene gezangenbundel GvL en een 

KENNISMAKEN 

ZANGKOOR 
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zwarte parochie-liederenbundel. De komende tijd 

zullen kerkgangers vaker de beide bundels ter hand 

moeten nemen om de liederen te kunnen meezin-

gen. In ieder geval totdat de censuur-kwestie zal 

zijn opgelost. Wij vragen u om uw begrip voor het 

ongemak. 

 

 

 

 

 
 

Zang in de Paaswake 

De Paaswake is welbeschouwd de meest bijzonde-

re viering in de kerk in het jaar. Dé uitgelezen ge-

legenheid voor bariton Eric Habets om enkele bij-

zondere liederen ten gehore te brengen: het Panis 

Angelicus van Franck bijvoorbeeld, maar ook een 

lied van Ennio Morricone. Deze laatste compositie, 

Nella Fantasia, zal hij solo zingen, in enkele ande-

re liederen wordt hij ondersteund door het Heilig 

Hartkoor. 
Eric Habets woont in Voorburg. Zijn 'roots' liggen 

in Limburg. Afgelopen september was hij op di-

verse locaties in Schiedam te horen in het kader 

van Opera aan de Schie, ook in onze Heilig Hart-

kerk, tijdens de openstelling in verband met Open 

Monumentendag. Wie na de Paaswake meer van 

Habets wil horen, kan op zaterdag 1 mei van15.00 

tot 16.30 uur terecht in de Grote Kerk, waar hij dan 

samen met twee andere solisten een concert zal 

geven. 

ZANG 

HUMOR  


