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Zoals u in het parochiemagazine Kerk aan de Water-
weg (Pasen2014) en in de daarin gevoegde brief heeft 
kunnen lezen, is het onze gemeenschap in 2014 niet 
toegestaan in onze kerk het Paastriduüm te vieren 
(Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake). 
 

In onze kerk zal wel een Kruiswegviering zijn 
(Goede Vrijdag, 15.00 uur) en de zondagsvie-
ring op Eerste Paasdag, 20 april om 9.30 uur. 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben voor het vie-
ren van het Paastriduüm strikte regels opgesteld. 
Omdat deze drie vieringen liturgisch gezien één 
geheel vormen, moeten alle drie de vieringen ge-
houden worden en door één priester worden voor-
gegaan. En ze moeten bij voorkeur gezamenlijk 
worden gevierd in enkele centrale kerken. 
 

Het Pastoraal Team van parochie De Goede Herder 
heeft als volgt invulling gegeven aan de richtlijnen: In 
de Jacobuskerk en in de Liduinabasiliek zullen alle 
vieringen worden gehouden. In Maassluis ook, waar-
bij er op de Goede Vrijdag een oecumenische viering 
is. In Vlaardingen zullen er vieringen worden ver-
deeld over twee kerken en de St. Jan-Visitatie heeft 
besloten twee van de drie vieringen te houden. In de 
H. Hartkerk geen (Nederlandstalig) Paastriduüm.  
 

De pastoraatsgroep en beheercommissie van de 
H.Hartkerk hebben geprobeerd om de vieringen af-
wisselend in onze kerk en in de St. Jan-Visitatie te 
houden. Dat is niet gelukt. Ook is samenwerking ge-
zocht met de in de H. Hart kerkende Engelstalige ge-
meenschap om gezamenlijke tweetalige vieringen te 
houden. Die samenwerking is door het Pastoraal 
Team niet goedgekeurd omdat de Engelstalige ge-
meenschap geen deel uitmaakt van parochie De Goe-
de Herder.  Pastoor Duynstee heeft een en ander aan 
onze parochianen toegelicht op dinsdagavond 25 
maart. Het is parochianen wel toegestaan de Engels-
talige RK-vieringen in de H.Hartkerk te bezoeken. 
 

Waar vinden wel Paastriduümvieringen plaats? 

Heilig Hartkerk, priester: Jan van Duijnhoven 
   - Witte Donderdag (Engelstalig): 19.30 uur 
   - Goede Vrijdag (Engelstalig): 19.30 uur 
   - Paaswake (Engelstalig): 21.00 uur 
Liduinabasiliek, priester: Charles Duynstee 
   - Witte Donderdag: 19.00 uur 
   - Goede Vrijdag: 19.00 uur 
   - Paaswake: 21.00 uur 
Kapel Huize Frankeland, priester: Tonny Heeren 
   - Witte Donderdag 19.00 uur (Paaswake vervalt!) 
St.Jan/Visitatiekerk, priester: Leo de Jong 
   - Witte Donderdag: 19.00 uur 
   - Paaswake: 21.00 uur 
 

Parochianen die moeilijk ter been zijn en/of nauwelijks 
Engels verstaan, verwijzen wij naar de RKK-televisie.  
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MET BRANDEND HART 



 

 

 

 

 
 

Zondag 6 april  
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Bep 

Wijnties, Coby van Scheijndel en voor alle overle-

den pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze 

geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 13 april 
Franciscus Laurentius Geerdes, Nellie Kouwen-

hoven, Petrus Jacobus van Mil, Piet van Potten, 

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler, 

Coby van Scheijndel, Hans en Toos van Zwieten-

Machgeels en voor alle overleden pastores, vrijwil-

ligers en weldoeners van onze geloofsgemeen-

schap. 
  

Zondag 20 april  
Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der Pas 

– Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Bep 

Wijnties en voor alle overleden pastores, vrijwilli-

gers en weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 27 april 
Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Pot-

ten, Ben Schueler, ouders Ronteltap – Kouwenho-

ven en voor alle overleden pastores, vrijwilligers 

en weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

 

 

 

 

 
 

Op donderdag 26 december 2014 is op 73-jarige 

leeftijd overleden 
 

Willibrordus Zijlmans 

 

De uitvaart vond plaats op 2 januari vanuit de  

H. Hartkerk. 
 

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

 

Op maandag 6 januari 2014 is op 65-jarige  

leeftijd overleden 
 

Wim van der Hoeven 
 

Een In Memoriam stond in de Gorzenklok 

van februari/maart. 
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MISINTENTIES 

FAMILIEBERICHTEN 
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IN MEMORIAM 

 

Op zaterdag 8 februari 2014 is op 73-jarige  

leeftijd overleden 
 

Elisabeth Joanna Hendrica 
Wijnties-van Oostrom 

 

Zie ook het In Memoriam op deze bladzijde. 

De uitvaart vond plaats op 14 februari vanuit de  

H. Hartkerk. 
 

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

Op donderdag 13 maart 2014 is op 75-jarige  

leeftijd overleden 
 

Coby van Scheijndel -  
van den Oever 

 

Mevrouw Van Scheijndel woonde tot voor kort in 

de Lekstraat, daarvoor in de Middelharnissestraat. 

Zij was jarenlang voorzitter van de KVO 

(Katholieke Vrouwen Organisatie) die  

samenkwam in de pastorie van onze kerk.  

De uitvaart vond plaats op 20 maart vanuit de  

H. Hartkerk. 
 

 

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 

in onze gebeden.  

 

 

 
 

 
 

Op zaterdag 8 februari is mevrouw Bep Wijnties - 

van Oostrom overleden. Bep woonde in de 

IJsselmondestraat en voelde zich betrokken bij de 

Heilig Hartkerk. Vanaf de start van de 

bezoekgroep in 2004 was zij een enthousiast en 

meelevend lid.  Zingen was belangrijk in haar 

leven. Zo zong zij mee met het H. Hartkoor met 

Kerstmis en Pasen. 

Ondanks haar eigen problemen met de gezondheid 

bleef ze helpen met bezoekjes, kerstkaarten 

schrijven en rondbrengen. 

En als je vroeg: Hoe gaat het met jou? Dan haalde 

ze haar schouders op en zei: Ach, gaat wel hoor! 

En ging ze weer rustig verder. 

De laatste jaren kreeg Bep meer klachten en 2013 

was niet gemakkelijk. Gelukkig had ze steun aan 

haar geloof, de bezoekjes van pastor Biesjot en de 

communie die haar door de koster werd gebracht. 

Wij zullen haar missen! De pastoraatsgroep wenst 

haar man Piet, de kinderen Marja, René en Paula  

en de kleinkinderen veel kracht en sterkte toe! 
 

Marian Bergwerf 



 

 

 

 

 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Het is april. De lente heeft zich al laten zien; de 

voorbereiding op Pasen zijn in volle gang. Deze 

maand zijn er in onze gemeenschap tal van activi-

teiten: van kindernevendienst tijdens de zondags-

vieringen, tot de Palmpaasviering met zang van het 

gelegenheids- en kinderkoor. Van de Vastenmaal-

tijd tot de voorjaarsrommelmarkt.  
  

Vanaf Aswoensdag wordt in onze gemeenschap de 

Vastenaktie gehouden. Over het Vastenaktiepro-

ject leest u meer, elders in deze Gorzenklok. Ook 

de kinderen beleven de 40-dagentijd op eigen wij-

ze; in de kindernevendienst met bezinning en actie, 

met een bijbelverhaal en met creativiteit. Na de 

viering verkopen de kinderen hun creaties ten bate 

van het Vastenaktieproject in het Afrikaanse land 

Sierra Leone.  
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H. HARTKERK FOREVER! 

Gezinsviering van Palmpasen 
 

 

 

 

 

 

 

Palmpaasstokken maken:  
donderdagmiddag 10 april, half 4  

in de pastorie. 
De stokken en versierspullen staan 
klaar, neem zelf fruit en lekkers mee.  

 

Palmpaasviering: 
 zondag 13 april half 10  

met muziek van het gelegenheids-
koor en het kinderkoor.  

Voorganger is pastor Henri Egging.  
Na de viering hopen we veel zieken 
en ouderen blij te gaan maken met 

zo’n mooie stok.  



 

Ook zijn er deze maand de voorbereidingen voor 

en de viering van Palmpasen. Op donderdag 10 

april maken de kinderen na schooltijd zo rond de 

klok van half 4 hun Palmpaasstok. 
 

De repetities van het gelegenheidskoor vinden plaats op: 

maandag 31 maart, aanvang 19.45 uur 

woensdag 2 april, aanvang 19.45 uur 

maandag 7 april, aanvang 19.45 uur 

donderdag 10 april (generale), aanvang 19.00 uur 
 

De repetities van het kinderkoor vinden plaats op:  

maandag 31 maart, van half 7 tot half 8 

dinsdag 1 april, van half 7 tot half 8 

dinsdag 8 april, van half 7 tot half 8 

donderdag 10 april (generale), van half 7 tot half 8 
 

Alle volwassenen en kinderen die mee willen zin-

gen, zijn van harte welkom!  
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 - 517 04 863  

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

 

 

 

 

 

Op vrijdagavond 4 april is er weer een filmavond 

in de pastorie. Titel: Moeder Teresa. Moeder Tere-

sa vestigt zich in de sloppenwijken van Calcutta 

om zich in te zetten voor de armen. Ze wordt van-

uit alle richtingen tegengewerkt, maar ze besluit 

haar roeping te volgen. 

Aanvang van de film is 20.00 uur. U bent welkom 

vanaf 19.45 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op 

prijs gesteld. 
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FILMAVOND 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Rommelmarkt 
Nog een paar nachtjes slapen en de levendige han-

del in tweedehands goederen kan weer beginnen! 

De voorjaarsrommelmarkt is op zaterdag 12 april a.s., 

begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Prachtige 

spullen, overzichtelijk uitgestald in de pastorie en de 

kerk, staan op u te wachten. Kom naar de Lekstraat 

en laat u verleiden tot de koop van praktische, handi-

ge, nostalgische, unieke of gewoon mooie artikelen. 

Proef de gezellige sfeer, ontmoet oude bekende paro-

chianen en wijkbewoners, koop een hapje en een 

drankje aan onze bar. Kortom: geniet en verlicht tege-

lijkertijd de financiële noden van onze kerk.  

Hebt u zelf spullen aan te bieden die 'verkoopbaar' 

zijn op onze markt? Na een (telefonische) afspraak 

met Margo Heinsbroek (010-4266126) of met 

Hans Ronteltap (010-4264246) kunt u ze afgeven 

bij de pastorie. Desgewenst kunnen die spullen 

ook bij u thuis opgehaald worden. Bedankt alvast! 

Graag tot zaterdag 12 april! 
 

Vieringen op woensdagochtend 
Na het vertrek van Coert Biesjot is het vooralsnog 

niet gelukt om een voorganger voor de eucharistie-

viering op woensdagochtend te vinden. 

Hoewel er twee nieuwe priesters zijn toegevoegd aan 

het Pastoraal Team van onze parochie, schijnt het 

roostertechnisch niet mogelijk te zijn om een van hen 

in onze kerk in de eucharistie te laten voorgaan. 

 
 

 

 

 

Waar een wil is, is een weg. Maar 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 
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NIEUWS 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 

 

 

Op zaterdag 1 maart nam pastor Coert Biesjot af-

scheid van onze kerkgemeenschap. In een drukbe-

zochte gebedsviering in onze H. Hartkerk danken 

honderden mensen voor alles wat hij voor parochie 

De Goede Herder heeft kunnen betekenen in de 

afgelopen jaren. Dank aan Coert, dank aan God, 

het kwam in vele toonaarden tot uiting. 

Een bijzondere vorm was het lied, op de melodie 

van de Zuiderzeeballade door velen gezongen, op-

gesteld door zijn collega's in het pastoraal team. We 

laten u hier meegenieten met enkele passages uit het 

lied dat werkelijk een ballade op Coert werd. 
 

'Coert, je was en bent aimabel, 

in veel opzicht zeer capabel, 

vaardig met de taal, jouw preken 

inspireerden alle weken.' 

'Vergaderen was niet je hobby, 

een broertje had je er aan dood, 

Coert: het allerliefste trok je 

naar een mens in zielennood.' 

'Hecht is je band met Christus, 

er schuilt in jou een echte mysticus, 

graag vertoef je bij het altaar, 

immer was dat zonneklaar.' 

'Kerk aan het water, bewegend water, 

naar een nieuwe horizon trek jij nu toe, 

de Goede Herder laat je hier achter, 

een grote punt zet jij achter alle gedoe. 

Aswoensdag komen er twee 

priesters bij, 't zit ons mee: 

zonder wroeging zeg straks: 'tabee'. 

Vrede van binnen en rustig water 

wensen wij jou nu toe, bij lief en lee(d).' 

 
Coert Biesjot 

neemt zijn 

intrek in een 

klooster in 

Doetinchem, 

geleidelijk 

aan. De ko-

mende maan-

den is hij nog 

geregeld te 

vinden in 

Maassluis, 

waar hij 

woont en in 

Rotterdam, 

waar hij voor 

50% werkt. 
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TERUGBLIK 



 

 

 

 

 
 

Vrijdag 4 april  Eerste Vrijdag 

H. Isidorus, patroon van het Internet 

Filmavond (Zie blz. 5) 
 

Zondag 6 april 
Vijfde zondag Veertigdagentijd 

Om 09.30 uur eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. 

Voorganger: pastoor A. van Well 

Ezechiël 37,12b-14 / Johannes 11,1-45 

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

koffie of thee in de pastorie. 
 

Donderdag 10 april 
15.30 uur: Palmpaasstokken maken in de pastorie. 
 

Zaterdag 12 april  Rommelmarkt  

Van 10.00 tot 15.00 uur voorjaarsrommelmarkt in 

de kerk en de pastorie. (Zie blz. 6) 
 

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

Zondag 13 april   
Palm- of Passiezondag 

Om 9.30 uur Eucharistieviering 

(Gezinsviering) met zang van 

het kinderkoor en Gelegen-

heidskoor o.l.v. Jolanda Ko-

nings. M.m.v. Henry de Wolf 

en Peter Simons. Voorganger: pastor H. Egging 

Jesaja 50,4-7 / Matteüs 21,1-11 

Er is processie met palmpaasstokken (zie ook de 

informatie op blz. 4 en 5).  

Voordat u de kerk verlaat, kunt u schrijfmateriaal 

in ontvangst nemen t.b.v. van de maandelijkse 

schrijfactie van Amnesty International.  
 

Dinsdag 15 april  Om 12.00 uur is er weer de wij-

klunch in de pastorie. Aanmelden bij Corry Smits 

(010-4268711) of bij Ted  (06-48405775)  
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AGENDA 

Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u 

mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, 

maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze 

zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Daarna riep hij: 

‘Lazarus, kom naar buiten!’  Johannes 11,41-43 

Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg 

uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die 

uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en 

achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor 

de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van 

de Heer. Hosanna in de hemel!’ Matteüs 21,8-9 



 

Donderdag 17 april   
Donderdag in de Goede Week 

Om 09.30 uur Paasviering van de St. Jozefschool,  

Om 11.00 uur Paasviering van de St. Willibrordus. 

Iedereen is welkom bij de schoolvieringen! 
 

-------------- begin van het Paastriduüm ------------- 
 

Donderdag 17 april    Witte Donderdag 

Voor vieringen ‘s avonds: zie blz. 1. 
 

Vrijdag 18 april  Goede Vrijdag 

Vasten- en onthoudingsdag 

Om 15.00 uur Kruisweg met sa-

menzang en orgelspel van Nel 

de Heer. 

Voorganger: Corry Smits  

Voor diegenen die dat wensen is er gelegenheid door 

henzelf meegebrachte bloemen bij het kruis te leggen. 

Voor vieringen 's avonds: zie blz. 1.  
 

Zaterdag 19 april  Stille Zaterdag / Paaswake 

Voor vieringen ‘s avonds: zie blz. 1. 
 

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

Zondag 20 april 
Paaszondag              Hoogfeest  

Verrijzenis van de Heer 

Om 09.30 uur Dagmis van Paas-

zondag met zang van het 

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

Voorganger: pater A. Kunnekkadan SVD 

Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-18 

 

Vrijdag 25 april  H. Marcus, evangelist 
 

Zondag 27 april   Beloken Pasen 

Tweede zondag van Pasen 

Om 09.30 uur eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor. 

Voorganger: pater A. Kunnekka-

dan SVD. 

Handelingen 2,42-46 / Johannes 20,19-31  

 

Dinsdag 29 april  
H. Catharina van Siena, patrones van Europa 
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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.  Johannes 20,3-5 

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.  Johannes 20,19-20 



 

    

 

Muziekgeschiedenis in de pastorie 
In april loopt er een nieuwe serie lessen in de serie 

Kunstklas in de Heilig Hart. Wijkbewoonster Ger-

trude Egbers verzorgt vijf middagen over Muziekge-

schiedenis. Hieronder vertelt zij zelf wat zij en de 

deelnemers op de middagen gaan meemaken.  
 

In een van de lessen kunstgeschiedenis die ik volg-

de, werd ik geconfronteerd met de vraag: "Het ku-

bisme vraagt van de kijker een andere manier van 

kijken. Zijn er vergelijkbare ontwikkelingen in de 

muziekgeschiedenis?" 

In les 1 neem ik u 

mee naar het "JA"... 

en ook hier wordt van 

de luisteraar een ande-

re instelling gevraagd; 

anders luisteren, an-

ders beleven. 

Modernismen in de 

muziek, Schönberg 

en de dodecafonie - 

de serialisten - mini-

mal music - toeval 

en veelvoud. 

 Arnold Schönberg 
 

Daarna volgt een vierdelige cursus met het thema: 

Van Liederen en Liedkunst, lessen 2 tot en met 5. 

Overal waar mensen wonen, hebben ze hun liede-

ren - men zingt tot lof en eer voor een hogere 

macht - over gevoelens van liefde en haat - over 

angsten en moed, van oorlog en vrede - men be-

graaft de doden met klaagzangen - en zingt tot de 

kinderen in slaap vallen. Alles wat een mensenle-

ven aan emoties omvat, wordt in de loop van de 

eeuwen verklankt. 

Dit alles wil ik u graag laten horen - ik nodig u uit 

voor deze reis door de eeuwen van liederen, varië-

rend van vorm en stijl - van volksliederen en 

kunstliederen - van cantaten en balladen - van 

chansons en luisterliedekens. 
 

Graag tot ziens, Gertrude Egbers  
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MUZIEKGESCHIEDENIS 

De cursus wordt gegeven in de pastorie van 

de Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, steeds op 

woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De 

kosten zijn € 37,50. 

U kunt zich teleonisch aanmelden bij: 

Ted Konings (telefoon: 06-48405775) 

Of per e-mail bij Liesbeth Dingenouts 

(e-mail: liesbethdingenouts@kabelfoon.net)  



 

 

 

 
 

Even voorstellen: 

Wij zijn Luisa, Babet, Gabriel, Sam, Daniël, Isis, 

Bregje, Morris en Danilo. 

Wij gaan op 25 mei onze 1e communie doen in de 

Heilig Hartkerk samen met Aldair, Georick, Kay, 

Rianne en Szymon, die hun voorbereiding krijgen 

in de Liduinabasiliek. 
 

Zondag 16 maart zijn wij samen met onze ouders 

aan onze  voorbereiding begonnen. 'Samen begin-

nen' heette het. Wij mochten vertellen wie onze 

vaders en moeders waren en iets over hen zeggen. 

Onze ouders vertelden iets over ons. Daarna heb-

ben we een soort spel gedaan, wij moesten alle-

maal zinnetjes over de kerk in de goede volgorde 

leggen. Dat was best moeilijk. Daarna kregen wij 

ons werkboek en daarin zat een aparte kaart waar-

op precies staat wat er allemaal gebeurt in de kerk 

op zondag. Zo kunnen wij meekijken. Toen gingen 

we naar huis. 

Al snel (op dinsdag) kwamen alleen de kinderen 

bij elkaar. Wij gingen onze namen klappen en zo 

elkaars namen leren. Wij luisterden naar het ver-

haal van Mozes in de woestijn. Ook hoorden wij 

wat God voor de mensen deed toen zij heel veel 

jaren in de woestijn waren. Wij weten nu dat God 

er altijd voor ons is. Ook hebben we geleerd hoe 

we een kruisteken moeten maken en dat een kruis-

teken eigenlijk een heel klein gebedje is. Dat doen 

sporters soms ook op tv. Daarna hebben we een 

tekening van de woestijn in ons werkboek ge-

maakt. Ook hebben we vuur en een wolk getekend 

en uitgeknipt om in de woestijn te plakken. De 

wolk gaf schaduw als het warm was en het vuur 

gaf 's nachts licht en warmte. Dit hebben we al ge-

leerd en we gaan nog veel meer leren de komende 

weken. Op 13 april gaan wij onszelf in de kerk 

voorstellen. Komt u dan ook? 
 

De communicantjes 
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COMMUNIEFEEST 

ROMMEL 

zaterdag 12 april  

H. Hartkerk, Lekstraat 55, 
MARKT 

VOORJAARS 



 

 

 

 
 

Vastenaktie – Even minderen voor de naaste 
De Veertigdagentijd loopt dit jaar van 5 maart tot 

20 april. Traditioneel is dit een tijd van bezinning 

en van ‘consuminderen’. Dat geeft ruimte, ook om 

bij te dragen aan de Vastenaktie. 
 

Dit jaar heeft de bisschop van Rotterdam de paro-

chies uitgenodigd om levensmiddelen in te zame-

len voor de Voedselbank. Dit onder het motto: 

Waar wij Vasten, worden anderen gevoed. U vindt 

de manden hiervoor achterin de kerk. Tot en met 

Palmzondag kunt u houdbare levensmiddelen in de 

manden leggen. De pastoraatsgroep zorgt dat de 

levensmiddelen naar de Voedselbank Schiedam 

worden gebracht. Met kerstmis was men daar blij 

en dankbaar met onze bijdrage. Dat zal ongetwij-

feld weer zo zijn! In de Chrismaviering in de Goe-

de Week in de kathedraal in Rotterdam (waar het 

bisdom bij elkaar komt en het H, Oliesel over de 

parochies wordt gedistribueerd), zullen de paro-

chies bij de offergave symbolisch een box met le-

vensmiddelen naar voren brengen. 

 

Daarnaast is er de landelijke Vastenaktie, die zich 

dit jaar richt op het Afrikaanse Sierra Leone. Dit 

land is bezig, sinds het einde van een burgeroorlog 

in 2002, met een moeizame en therapeutische peri-

ode van wederopbouw. 

Voor het Vastenaktieproject 2014 gaan we naar de 

stad Koidu. Daar hebben zusters van de missiecon-

gregatie van St. Jozef van Cluny, het ‘Diomplor-

programma’ opgericht. In de lokale taal betekent 

‘diomplor’: saamhorigheid. Het programma kent 

verschillende deelprojecten. Zuster Mary Anthony: 

“Er is een hele generatie kinderen niet naar school 

geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen, 

schrijven en vaardigheden als eten koken.” 
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VASTENACTIE 2013 
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Sparen 
Tienermoeders kunnen binnen het Diomplor-

programma een vak leren: bij de nijverheidsschool 

is een crèche waar de meisjes regelmatig binnen 

kunnen lopen. Omdat deze jonge moeders vaak 

getraumatiseerd zijn, is er meer geestelijke zorg op 

de school. De meisjes leren bedienen, koken, haar-

verzorging en textiele werkvormen. 

Volwassenen kunnen deelnemen aan zogenoemde 

‘business and savings-groepen’. Groepen van 10 

tot 25 (voornamelijk) vrouwen vormen een soort 

coöperatie. Gezamenlijk beginnen ze een handeltje 

of winkeltje. 

De zusters worden zeer gerespecteerd door de 

overheden, maar vooral de bevolking draagt hen 

op handen. De zusters vragen onze financiële steun 

voor het Diomplor-programma.  
 

Voor de Vastenaktie in onze regio is ook een doel 

dichtbij gekozen. Het is Stichting Onder Een Dak 

(Stoed). De stichting ondersteunt en begeleidt psy-

cho-sociaal kwetsbare mensen. Stoed werkt in 

Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van 

Holland en Delft. Met een bijdrage van de Vasten-

aktie wil Stoed een naaimachine, gereedschap en 

wat praktische zaken aanschaffen, bestemd voor 

een zinvolle dagbesteding van de mensen. 
 

Voor een bijdrage aan de Vastenaktie vindt u een 

acceptgiro in deze Gorzenklok. Vermeld u a.u.b. 

Bijdrage Vastenaktie, ook bij internet-bankieren.  
 

Meer informatie over de Vastenaktie leest u in het 

blad Kerk aan de Waterweg, dat vorige maand ver-

scheen. Verder bent u van harte uitgenodigd te ko-

men kijken naar het werk dat de kinderen na de 

vieringen te koop aanbieden, voor Sierra Leone. 

 

 

 

 

 
 

BOVEN IS HET STIL 
 

“Boven is het stil”, is de titel van een  boek dat is 

geschreven door Gerbrand Bakker. 

Het is een roman over eenzaamheid, vergeten wor-

den, niet meetellen en over het nalaten om voor 

jezelf  te durven kiezen. 

Hoofdpersoon is Helmer, een boer die zijn hele 

leven vrijgezel blijft. Samen met zijn tweeling-

broer groeit hij op in Noord-Holland, waar zijn 

ouders een boerenbedrijf hebben. De band met zijn 

tweelingbroer is symbiotisch- als het ware twee 

jongens met een lijf. Samen verzetten zij zich te-

gen hun tirannieke vader, wiens handen nogal los 

zitten. 

BOEKEN 



 
 

Dan wordt de twee-eenheid doorbroken doordat 

Helmer's  broer Henk een relatie krijgt met Riet. 

Helmer voelt zich in de steek gelaten en met zijn 

verdriet kan hij nergens terecht. Hij vindt begrip 

bij de knecht op de boerderij, Jaap. Regelmatig 

zoeken ze elkaar op. 

Zijn vader ziet dit als ongepast en hij ontslaat de 

knecht. Tweelingbroer Henk neemt zijn plaats in, 

hij heeft wel zin in het boerenbedrijf. Helmer gaat 

Nederlands studeren in Amsterdam. 

Dan slaat het noodlot toe. De auto waarin Riet en 

Henk zitten raakt te water, Riet weet zich te red-

den, Henk verdrinkt. Riet zoekt troost op de boer-

derij, maar op een avond wordt zij bruut de deur 

gewezen door de tirannieke vader, die Helmer toe-

bijt: En jij bent klaar daar in Amsterdam! Helmer 

onderwerpt zich zonder protest aan de wil van zijn 

vader, tegen zijn zin wordt hij boer. Hij wordt af-

gesnauwd als een waardeloze knecht, maar accep-

teert alles gelaten. 

Na de dood van zijn moeder verglijden de jaren in 

eenzaamheid en ijzige stilte tussen vader en zoon. 

Ongeveer 35 jaar later draagt Helmer zijn ietwat 

seniele en zwak geworden vader uiteindelijk naar 

boven. Het lijkt op verstoppen. Hij verzorgt hem 

minimaal, met een mengeling van wrok, weerbar-

stigheid en plichtsbesef. 

Wraak ligt op de loer, vanwege opgegeven idealen, 

een leven in eenzaamheid , dat beheerst werd door 

de monotonie van onvrijwillige dagelijkse bezig-

heden. 

Er zijn botsingen tussen de aftakelende ouder en 

diens kind dat opeens de macht heeft. 

Toch komen de zoon en zijn vader gaandeweg iets 

nader tot elkaar en zijn er bij Helmer momenten 

van plichtsbesef en toewijding. Op zijn beurt pro-

beert de vader met zijn zoon in gesprek te komen. 

Hij beseft dat hij iets goed te maken heeft en ver-

ontschuldigt zich zelfs op zijn manier. 

Zijn laatste wens gaat in vervulling: hij beleeft nog 

een voorjaar en sterft dan. Boven is het definitief stil. 
 

 

Dit heftige boek is geschreven door Gerbrand Bak-

ker, geboren op 28 april 1962 in Wieringerwaard, 

als derde zoon in een boerengezin van zeven kin-

deren. Hij studeerde cultureel werk in Leeuwarden, 

Nederlandse taal- en letterkunde, specialisatie his-

torische taalkunde aan de universiteit in Amster-

dam. ‘Boven is het stil’ vormde zijn debuut in de 

schrijverswereld. Hij werd voor vijf prijzen geno-

mineerd met dat boek en won daarvan de Debutan-

tenprijs en het Gouden Ezelsoor. Het boek is in 

verschillende talen vertaald en er is een film van 

gemaakt. 
 

Liesbeth Dingenouts 
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Inloophuis de Wissel 
Dit jaar viert het inloophuis De Wissel zijn 25-

jarig bestaan. Van die kwart eeuw is het inloophuis 

al ruim 12 jaar gevestigd aan het Broersveld nr. 

123b. U bent er welkom elke woensdag, donder-

dag en vrijdag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur.  

Ook op de eerste zaterdagmiddag van de maand zijn 

we geopend. U bent welkom om koffie of thee te 

komen drinken, andere mensen te ontmoeten, des-

gewenst een gesprek onder vier ogen te hebben, ge-

woon wat uit te rusten of de wisselende tentoonstel-

lingen te komen bekijken. Andere activiteiten van 

de Wissel zijn o.a. de maaltijden (elke tweede en 

laatste donderdag van de maand) en het breicafé.  

Ook kunt u tegen lage prijzen iets leuks uit de curi-

osa-etalage kopen. De Wissel als huiskamer van de 

Schiedamse kerken, waar het goed toeven is. 

Komt u ook eens langs? Onze gemotiveerde vrij-

willigers heten u graag welkom. 
 

Cees Koogje, namens het bestuur. 

 
 

 

 

 
 

Kerkopbouw nieuwsbrief-1 (maart 2014)  
In januari is het project Kerkopbouw in parochie 

De Goede Herder van start gegaan. We zijn nu 

bijna drie maanden verder. Het is tijd voor een 

tussenstop. Wat is er sinds de start gebeurd? U 

leest er over in deze eerste nieuwsbrief. 
 

Waarom ook al weer? 
Tijdens een studiedag over het project voor de pas-

toraatsgroepen op 30 november 2013 zei Wim van 

der Steen: ‘We willen méér dan de status quo 

handhaven en wachten tot het niet meer gaat, we 

willen groeien’. In de projectbeschrijving staat ge-

schreven: ‘Bij het project Kerkopbouw 2014-2015 

gaat het om drie dingen: meer focus op de missie 

van de parochie, meer betrokken mensen en meer 

samenhang’. Dat is, kort gezegd, wat wij met het 

project beogen. 
 

Drie pijlers 
Het project bestaat uit drie pijlers, die nauw met 

elkaar samenhangen. 
 

Bij de eerste pijler gaat het om de relatie tussen 

kerk en school. In de jaren 2014-2015 bouwen de 

deelgemeenschappen van onze parochie een relatie 

met de katholieke basisscholen op of verder uit.  

DE WISSEL 

DE GOEDE HERDER 



 

Bij de tweede pijler gaat het om zgn. zondagen-

plus. In de jaren 2014-2015 organiseert de paro-

chie een aantal zondagen waarop parochianen vóór 

de viering bij elkaar komen voor een geloofsver-

diepende ontmoeting. 
 

Bij de derde pijler gaat het om groeiende openheid 

en samenwerking. In de jaren 2014-2015 maken de 

deelgemeenschappen niet alleen samen werk van 

de eerste twee pijlers, maar ook van een Liduina-

week en een vasten-estafette. 
 

De nieuwsbrief en de achtergrond van de projecten 

kunt u integraal lezen op de website van parochie 

De Goede Herder: www.goedeherderparochie.nl    

Laat u het me weten als u een bijdrage aan het pro-

ject wilt leveren?  
 

Pastor Kees Koeleman 

Coördinator Project Kerkopbouw 2014-2015 

k.koeleman@goedeherderparochie.nl (voor  

vragen, aanmelding als vrijwilliger of reacties)  

 
 

 

 
 

VERHUUR PASTORIE/KELDER 

Jarenlang bestaat al de mogelijkheid de zalen van 

de pastorie af te huren voor een familiefeest, een 

vergadering, een bridgetoernooi, etc. Daarbij wor-

den aparte tarieven berekend voor vrijwilligers en 

parochianen. 

Verder bestaat nog steeds de mogelijkheid om de-

len van het souterrain te huren voor opslag of voor 

het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden. 
 

Heeft u interesse, neem dan contact op met  

Cokke Lansbergen (010-4264198) of met 

Henry de Wolf (010-4264417). 
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ADVERTENTIE 

HUMOR IN DE KERK 
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KERKBALANS 2014 

OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 

van… 
 

Bloemen en Planten 

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

3114 CC  Schiedam-Zuid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

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

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

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

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

pastoraal team: Charles Duynstee, Coert Biesjot,  
 Mirjam Heikens, Kees Koeleman, 

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

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

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

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

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

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

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

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

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

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

Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 12e van de volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 

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

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

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

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

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

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

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


