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Pasen in de tuin... 

Als ik dit schrijf, is de Veertigdagentijd nog maar 

een week oud. Ik zit in de tuin in het zonnetje. De 
narcissen (in het Duits heten ze Paasklokjes) bloei-

en. De vogels zingen en ik moet denken aan dat 

leuke kinderlied van Jules de Corte:  

't Is Pasen, zei de vink en sloeg een liedje van plezier, 

en de merel op een tak, in zijn beste zwarte pak, 

zong ook al dat het Pasen is, van tierelierelier…  
Als je in de tuin zit, zie je ook meteen dat er werk 

te doen is. Even later buig ik me over de bloemper-

ken en hark wat oude herfstbladeren weg. Kijk, 

daar komt het Gebroken hartje al weer op. Zou de 

fuchsia nog te redden zijn na die strenge vorst in 

december? Het ziet er somber uit… geen groen 

knopje te zien... maar wie weet. Vorig jaar kwam 
ze weer helemaal terug.  

In de wereld ziet het er minder zonnig uit: Japan, 

Libië. Het is inktzwart. De spanning, de machte-

loosheid, de onveiligheid. De mensen gaan door 

een heel diep dal…  

Zo schommelen mijn gedachten heen en weer. De 
klok van de basiliek begint te luiden. Bijna drie 

maanden zijn we nu aan het samenwerken met de 

vijf parochies aan de Nieuwe Maas, en sinds 13 

maart is daar ook de Liduina / Rozenkransparochie 

bijgekomen. Het is een heel avontuur om in die 

kerken, met al die verschillende tradities, mijn 
draai te vinden. Tot nu toe valt het mee. Wat heel 

erg helpt, is dat overal een positieve sfeer is, dat 

mensen meeleven, dat ik me welkom voel.  

Mijn gedachten gaan naar die andere tuin, de tuin 

van het Paasverhaal van Johannes, een favoriet 

verhaal van mij, omdat er een beweging in wordt 
beschreven van donker naar licht.  

Maria Magdalena staat te huilen bij het lege graf. 

Vroeg in de morgen was ze er heen gegaan. Met de 

moed der wanhoop, om maar wat te doen te heb-

ben… je kunt toch niet nietsdoen… Dan komt ze 

die man tegen, ze denkt dat het de tuinman is. Ze 

kijkt hem niet aan, ze ziet hem niet echt, ze is in 
zichzelf gekeerd, naar het donker gekeerd. 

Dan roept de man haar bij haar naam: Maria! Ze 

herkent zijn stem, ze draait zich om naar het licht 

en wil hem aanraken, vasthouden. 

Dan wordt ze door hem tegengehouden. Hou me 

niet vast, zegt hij. Want ik blijf niet bij je, zal hij 
hiermee bedoeld hebben. Het gaat ook niet om mij, 

het gaat om mijn boodschap; vertel die door… En 

zo gaat Maria de blijde boodschap aan de aposte-

len brengen. Dat de dood het einde niet is, dat Hij 

doorgaat in hen, in hun boodschap, dat het leven 
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doorgaat, dat er altijd hoop is, ondanks grote ste-

nen, ondanks muren en misverstanden.  
Dit gebeuren wordt heel mooi bezongen in het 
Gregoriaanse Victimae Paschali Laudes, de Se-
quentia van Eerste Paasdag. De apostelen vragen 
daar: 'Zeg het ons, Maria, wat is het dat gij gezien 
hebt?' En Maria antwoordt: 'Het graf van Christus 
dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan 
is…' Het is mooi als de vrouwen van het koor de 
tekst van Maria zingen. En dat de mannen de vra-
gende rol van de apostelen zingen.  
Welke boodschap haal ik uit het verhaal van de 
tuin? Die geef ik u graag door, het is meteen een 
wens! Dat wij in beweging blijven, al zijn we nog 
zo wanhopig. Dat wij ons mogen keren naar het 
licht. Dat we elkaar daarbij helpen. Dat zo het licht 
mag groeien, als het kaarslicht in de Paaswake! 
Zalig Paasfeest! 

Lidwien Meijer 
pastoraal werkster, cluster Nieuwe Maas 

  
 
 
 

 
 

Op Palmzondag 17 april vinden wereldwijd de 
Wereldjongerendagen plaats. Dan is het niet het  
grootschalige evenement - zoals komende zomer in 
Madrid - maar plaatselijke evenementen op verschil-
lende plaatsen in Nederland. In onze regio is Delft 
gastheer, om precies te zijn het Stanislas College. 
Natuurlijk zal er op die dag veel vooruit worden 
gekeken naar de Wereldjongerendagen in de 
Spaanse hoofdstad, in augustus, onder het motto 
'Vamos a Madrid'. En om de smaak echt te pakken 
te krijgen zal er 'op zijn Spaans' gegeten worden. 
Maar tussen 13.30 en 20.00 uur is er ook veel ruimte 
voor verdieping, vieren, catechese, praktische work-
shops en zelfs het dansen van de flamenco. De kos-
ten voor deelname zijn in de voorverkoop € 5.  
Voor wie meer wil weten: www.vamosamadrid.nl. 
 
 

 
 
 
 

 

Bedankt Gorzen! 
We willen graag de mensen van het wijkoverleg in 
de Gorzen bedanken voor de financiële ondersteu-
ning die mede mogelijk maakte dat we onze kerk 
in de kersttijd heel mooi hebben kunnen versieren. 
We hopen dat de kerk daarmee voor zowel Gorze-
nezen als anderen - nog meer dan anders - een 
gastvrije en feestelijke plek was. Een mooi thuis 
voor een feestelijke viering. Nogmaals: dank! 

WERELDJONGERENDAGEN 

DANKWOORD 
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Zondag 3 april  

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, 

ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 

Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en 

zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, 

Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach – Thijssen, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas,  Hubert 

Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van 

Noordt,  ouders Over de Vest Franken, ouders Van 

der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Violetta Johanna 

van Riet, ouders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria 

Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voor-

end, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 10 april 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 

Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren,  Anthonius Cornelis van Duijn, ouders 

Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius 

Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders 

Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 

Hulspas, , Hubert Everard Maria Melchers, Petrus 

Jacobus van Mil,  Elisabeth Helena van Noordt, ou-

ders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis 

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – 

Van der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet 

Wijnen,  Luud en Lenie van 't Zelfde, Johannes Ber-

nardus Cornelis van Zwieten   
 

Zondag 17 april 

Jaap Bel, 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, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde 
 

Zaterdag 23 april en zondag 24 april 

Jaap Bel,  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, Nellie Kouwenhoven Petrus 

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

van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ron-

teltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en 

Lenie van ’t Zelfde. 

MISINTENTIES  
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Weblog met bezinning en verslagen 
Vastenestafette in bisdom Rotterdam 
 

In de Veertigdagentijd van 2011 (9 maart - 23 
april) is er in het bisdom Rotterdam een vastenes-

tafette als voorbereiding 
op het Paasfeest. Telkens 
op een andere plek in het 
bisdom vasten deelne-
mende parochies op hun 
eigen manier gedurende 
een dag of een dagdeel. 
Met een programma van 
bezinning, informatie en 
doe-activiteiten vragen 
zij aandacht voor hun 
Vastenaktieproject. Zo 

geven zij op een eigentijdse wijze uitdrukking aan 
de traditionele praktijken van vasten, gebed en aal-
moezen geven. Of in moderne termen: soberheid, 
spiritualiteit en solidariteit. 
 

De Vastenestafette startte op Aswoensdag 9 maart 
met een oecumenische sobere maaltijd en Aswoens-
dagviering in gemeenschapscentrum De Bron in 
Alphen aan den Rijn. 
Een aantal deelnemende parochies heeft Aad van 
Vliet uitgenodigd om te komen vertellen over het 
Vastenaktieproject op de Filippijnen. Aad van 
Vliet is een parochiële vrijwilliger uit Dordrecht, 
die eind vorig jaar op uitnodiging van de Vasten-
aktie een bezoek heeft gebracht aan het project in 
Mindoro. 
 

Landelijk voert de bisschoppelijke Vastenaktie 
campagne voor een project 'Behoud bos- en leefge-
bied inheemse groepen in Mindoro (Filippijnen)'. 
Het thema is 'Plant iets moois voor een ander'. 
Veel parochies sluiten zich hierbij aan. Soms kiest 
een parochie voor een eigen, door de Vastenaktie 
goedgekeurd project.  
 

Weblog 
De Vastenestafette is te volgen op een speciaal we-
blog: http://vastenestafette.blogspot.com/. Daarop 
komen verslagen te staan van de verschillende ac-
tiviteiten in het kader van de Vastenestafette. 
Elke dag biedt het weblog ook een korte bezinnen-

de tekst over vasten.  

Op de webpagina 
http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/pastoral
edienstverlening/Pages/Vastenestafette2011.aspx 
staat het actuele overzicht van de veertig dagen, de 
deelnemende parochies, hun belangrijkste activi-
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teiten op de Vastendag en een contactpersoon. 
Op 1 maart hadden 17 parochies of lokale geloofs-
gemeenschappen zich officieel aangemeld voor de 
Vastenestafette. Enkele parochies zullen dat naar 
verwachting nog doen.  
 

$ieuw model 
Het is voor de eerste keer, dat in het bisdom Rot-
terdam een vastenestafette wordt georganiseerd. 
Het model is overgenomen van het bisdom Breda, 
dat vorig jaar de primeur had.  
De vastenestafette biedt parochies de mogelijkheid 

om de oude, katholieke traditie van vasten, gebed 
en aalmoezen geven in de voorbereidingstijd naar 
Pasen een nieuwe invulling te geven. Door verso-
bering en matigheid in alle sectoren van hun leven 
kunnen deelnemers meer ruimte en tijd scheppen 
voor de ontmoeting met de ander en met God. De 
Veertigdagentijd is een periode van herstel van 
relaties: met God, met de medemensen, met de 
schepping en met jezelf. De bisschoppen hebben 
vijftig jaar geleden de Vastenaktie opgericht om de 
oude vastenwet een nieuwe invulling te geven van 
solidariteit met arme mensen in de Derde Wereld.  
De Vastenaktie is een begrip geworden in de 
rooms-katholieke parochies. In de weken voor Pa-
sen zetten velen zich in om geld in te zamelen voor 
projecten in de Derde Wereld en aandacht te vra-
gen voor de problemen ginds. De laatste jaren is de 
Vastenaktie weer meer het accent gaan leggen op 
de betekenis van vasten. De vastenestafette sluit 
hierbij aan. Parochies kunnen op hun eigen wijze 
hieraan meedoen. Het estafettekarakter biedt ook 
de mogelijkheid om zichtbaar te maken, dat de 
plaatselijke geloofsgemeenschap niet alleen staat 
in haar inzet, maar deel uitmaakt van een groter 
geheel. Als estafettestokje gaat een kaars rond en 
een boek, waarin mensen hun persoonlijke gedach-
ten en intenties bij vasten en Vastenaktie kunnen 
schrijven.  

 
 

"Beleef Pasen zoals je het nog nooit hebt beleefd"! 

Kijk op www.bisdomrotterdam.nl/thepassion 
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PRIESTERS E$ DIAKE$S GEVRAAGD 

9 april oriëntatiedag Priester- en  

Diakenopleiding Bisdom Rotterdam 
 

Zaterdag 9 april a.s. is er in het bisdom Rotterdam 

een oriëntatiedag voor (jonge) mannen voor het 

ambt van priester (ongehuwd) of diaken (gehuwd/

ongehuwd). Deelnemers aan deze dag zijn van 

10.00 uur tot 14.00 uur te gast op het Centrum 

voor Diaken- en Priesteropleiding Vronesteyn, 

waar zij zullen kennismaken met rector Wim Bak-

ker en met Paul Schuurmans, de bisschoppelijk 

gedelegeerde voor de permanent diakens. Er wordt 

informatie gegeven over de opleiding en er is gele-

genheid in gesprek te gaan met studenten. Na een 

maaltijd wordt de dag besloten met een gebedsvie-

ring in de kapel van Vronesteyn. 

 

Priesteropleiding  

De priester wil leven in navolging van Jezus Chris-

tus. Hij brengt God ter sprake in onze samenleving 

en deelt als voorganger van de geloofsgemeen-

schap het geloof met mensen. Hij verkondigt de 

bevrijdende boodschap van het evangelie en is be-

dienaar van de sacramenten, waarvan de Eucharis-

tie de kern vormt.  

Wim Bakker, rector van Vronesteyn, zegt over zijn 

eigen roeping tot het priesterschap: "Als priester 

wil ik met de Heer door het leven wandelen en kies 

ik dat levenspad waarop ik Hem en mijn mede-

mens gelovig en dienstbaar nabij mag zijn in de 

parochie en de samenleving. Ik ervaar dat er grote 

behoefte is aan beleefde spiritualiteit.". 
 

Diakenopleiding 

Een diaken is een gewijde ambtsdrager, die zich 

met raad en daad inzet voor de  mensen in de mar-

ge, op het snijvlak van kerk en samenleving. Het 

diaconaat richt zich, naast andere pastorale- en li-

turgische taken, met name op zorg voor de kwets-

bare mensen binnen de geloofsgemeenschap en in 

de samenleving. Het brengt hun nood ter sprake 

binnen de liturgie en stimuleert heel de geloofs- 

gemeenschap tot diaconie. Het ambt van perma-

nent diaken  staat open voor gehuwde- en onge-

huwde mannen en mag zich de laatste jaren ver-

heugen in een toenemende belangstelling.  

Paul Schuurmans, diaken en bisschoppelijk gede-

legeerde voor de permanent diakens, typeert zijn 

roeping als volgt: "Diaken zijn: met Gods genade 

en samen met de geloofsgemeenschap op weg 

gaan om 'er te zijn voor de ander'." 

OPROEP (1) 
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Meer informatie en aanmelding: 
Rector W. Bakker: 070-3873 804 
priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl 
Drs. P. Schuurmans: 015-2603747 / 0182-532461 
diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl 
 

Oriëntatiedag: zaterdag 9 april 2011, 10.00-14.00 
uur op Centrum voor Diaken- en Priesteropleiding 
Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voor-
burg (3 minuten lopen vanaf station Leidschen-
dam-Voorburg) 
 

 
 
 
 

Eindelijk, op 27 maart 2011, 
toen was het zo ver: de voorbereiding voor de Eer-
ste Communie 2011 is begonnen. 
Voor de kinderen best wel spannend. Hoe zou het 
zijn? Wie zijn er nog meer en wat gaan we doen?  
Wie er allemaal waren? Jos, Jaap, Hugo, Fleur, 
Nina, Selma, Layla en Jasmijn…  
Zijn jullie nieuwsgierig geworden? Op 17 april 
zullen wij de kinderen aan u voorstellen, tijdens de 
feestelijke viering van Palmpasen. 
Vóór die dag zijn wij al drie keer bij elkaar geko-
men. De kinderen hebben elkaar dan al aardig 
goed leren kennen.  
Zij horen dan bij de groep eerste communicantjes… 
'Erbij horen' is een van de thema's uit het project 
'Door de Poort' dat we ook dit jaar gebruiken om 
de kinderen voor te bereiden op de grote dag van 
hun eerste communie.  
Elke bijeenkomst zullen de kinderen door de poort 
gaan, daarbij de eerste keer vertellen hoe hun naam 
is, daarna hoe hun doopnamen zijn en waar zij ge-
doopt zijn… en zo gaan we door tot de dag van 29 
mei, wanneer zij door de poort gaan en er helemaal 
bij gaan horen; als zij voor de eerste keer de com-
munie ontvangen.  
Ook thuis zullen de kinderen samen met hun ou-
ders aan het project werken, zo leven zij helemaal 
naar deze mooie dag toe. De werkgroep Eerste 
Communie gaat ook dit jaar weer proberen om we-
kelijks een verslagje te schrijven en op de site van 
de Heilig Hartkerk te zetten, onder  'communicantjes 
2011'. 
 

Marian en Janet 
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Na het carnaval volgt de vasten. Een bijzondere 

tijd. 'De Veertigdagentijd of Vastentijd die voor 

ons ligt, kan een mooie en verrijkende tijd wor-

den!' Dit zeggen de Nederlandse bisschoppen in 

hun Vastenbrief. 'Ja, het woord "vasten" roept 

"afzien van" op en dat vinden veel mensen niet 

prettig. Maar juist door af te zien van zaken die 

ons verstrooien en die ons meestal veel tijd kosten, 

komt er tijd vrij voor onderling gesprek met onze 

huisgenoten en andere mensen om ons heen, en 

voor het zoeken van God in het gebed. Hij wil ons 

geestelijk voedsel geven en zo ons leven verrijken.' 

Volgens paus Benedictus is de vasten een tijd 

waarin we worden uitgenodigd om 'ons leven vast-

beraden een richting te geven, overeenkomstig de 

wil van God'. In zijn vastenbrief zegt de paus dat 

'deze tijd bedoeld is om steeds meer op Hem te 

lijken.' Zo, ga er maar aan staan!   

Maar we kunnen 'klein' beginnen. In een praktisch 

ingestelde gemeenschap als de onze neemt de 

geldinzameling voor de projecten van Vastenaktie 

een belangrijke plaats in. Dit jaar volgt de Heilig 

Hartparochie samen met de meeste andere kerkge-

meenschappen van het cluster, de projecten van 

Kerk in Actie. Het thema van dit jaar is: 'Ik zie je!' 

In totaal gaat het om zes verschillende projecten 

die financieel worden ondersteund. 

We halen er hier twee uit: 
 

Dagje uit voor moeder en kind - Rotterdam 

In de Rotterdamse wijk het Oude Noorden wonen 

veel alleenstaande vrouwen met jonge kinderen die 

van een minimuminkomen rond moeten komen. 

De moeders zijn vaak de hele dag bezig met het 

huishouden, de contacten met scholen en andere 

officiële instellingen. Velen hebben daarom amper 

een eigen leven en zijn eenzaam. Het Pastoraat 

Oude Wijken nodigt de moeders en kinderen een 

paar keer per jaar uit voor een uitstapje. De kinde-

ren spelen en de moeders raken in gesprek over 

alles wat hen bezighoudt. Ze vinden herkenning bij 

elkaar. Vaak is het uitje een eerste stap om elkaar 

ook in de wijk op te zoeken en elkaar te ondersteu-

nen waar nodig. 
 

Inheemse bevolking - Brazilië 

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken, zo-

genaamde indianen. Door de jaren heen hebben zij 

enorm geleden onder de dominantie van andere 

bevolkingsgroepen. Er is weinig aandacht voor 

hun specifieke leef- en bestaanswijze en die situatie 

VASTENAKTIE 
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duurt nog altijd voort. Er bestaan bijvoorbeeld veel 

vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig 

situaties van conflict over grond waar indianen en 

niet-indianen tegenover elkaar staan. 
 

Deze situatie gaat de organisatie Comin aan het 

hart. Daarom ondersteunt Comin de inheemse vol-

ken op verschillende gebieden, waaronder land-

bouw, gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Co-

min de dialoog op gang brengen tussen inheemsen 

en niet-inheemsen in het land. Het ontwikkelde 

met en over het inheemse volk, de Kanamari, een 

boek over de mythen en een tijdschrift over de cul-

tuur. Voor de Kanamari een gebeurtenis van grote 

betekenis.  

Manoel is Kanamari. Hij zegt: 'Comin is de eerste 

en enige organisatie die onze cultuur verspreidt in 

Brazilië. Zo kunnen onze kinderen en kleinkinde-

ren onze traditie en taal niet vergeten. Wij bestude-

ren de geschiedenis van Brazilië en de Portugese 

taal om de wereld van de niet-inheemsen beter te 

leren kennen. Nu kunnen anderen onze cultuur be-

studeren, zodat wij elkaar beter begrijpen.' 

Door onderwijs en publicaties leren de verschillen-

de bevolkingsgroepen over en weer van elkaars 

cultuur en levensvisie. Comin heeft speciaal aan-

dacht voor de dialoog met de inheemse bevolking 

binnen de kerken.  

 

Andere projecten die met de gelden van onze Vas-

tenaktie wordt ondersteund zijn SUAZ in Schie-

dam, Palestijnse kinderen, HIV-bestrijding in 

Zambia en alleenstaande tienermoeders in Molda-

vië. Meer informatie kunt u vinden op: 

www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 

U kunt deze projecten financieel ondersteunen 

door de acceptgirokaart die u in deze Gorzenklok 

aantreft in te vullen en terug te sturen. Van harte 

aanbevolen!  

Ook zamelt de parochie ook geld in met de Vas-

tenmaaltijd op 30 maart en via de opbrengst van 

kunstwerkjes die kinderen tijdens de zondagse 

kerkdiensten zullen maken. Neem uw portemonnee 

mee!  
 

 

 

 

 
 

Lentemiddag 

Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op 

dinsdag 26 april a.s. een lentemiddag met allerlei 

gezellige activiteiten.  

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom! 

ZONNEBLOEM 
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Vrijdag 1 april  Eerste vrijdag 
 

Zondag 3 april 
Vierde zondag van de Veertigda-
gentijd 
Zondag "Laetare" 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer.  
Voorganger: Corry Smits 
Samuël 16,1b+6-7+10-13a / Johannes 11,1-45 

Tijdens de viering is er kinderwoorddienst in de 
pastorie. Deze staat in het teken van de Vastenactie. 
Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 
koffie en thee in de pastorie. 
 

Maandag 4 april  H. Isidorus 
 

Woensdag 6 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis-4 in de pastorie 
 

Donderdag 7 april 
H. Johannes Baptista de la Salle 
 

Zaterdag 9 april  Voorjaarsrommelmarkt 
Van 10.00 tot 15.00 uur (Zie blz. 13) 
Sam's Kledinginzameling van 10.00 tot 12.00 uur 
(zie blz. 18) 
 

Zondag 10 april 
Vijfde zondag van de Veertig-
dagentijd 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: deken Chris Bergs 
Ezechiël 37,12-14 / Johannes 11,1-45 

Maandag 11 april  H. Stanislaus 
 
Dinsdag 12 april  H. Egbertus 

AGENDA 

Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel 

maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de 

blinde en zei tegen hem: 'Ga naar het badhuis van Siloam 

en was u daar.' De man ging weg, waste zich, en toen hij 

terugkwam kon hij zien.  Johannes 9,6-7 

Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de 

opening. Hij zei: 'Haal de steen weg.' Marta, de zuster van 

de dode, zei: 'Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!' 

Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods 

grootheid zult zien als je gelooft?' 

Johannes 11,38-40 
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Woensdag 13 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 14 april  Om 15.30 uur palmpaasstok-
ken versieren in de pastorie. (Zie blz. 14) 
 

Zaterdag 16 april  H. Maria Bernadette Soubirous 
 

Zondag 17 april  Palmzondag 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst (Gezinsviering) met 

zang van het Gelegenheidskoor 

en het Kinderkoor o.l.v. Jolanda 

Konings. Piano: Henry de Wolf; 

slagwerk: Jan Bekkers 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Tijdens de viering zullen de communicantjes aan u 

worden voorgesteld. 
 

Maandag 18 april 

Gouden huwelijksfeest van An en Theo Rieken 

Om 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het 

H. Hartkoor. Voorganger: pastoor A.A. van Well 
Om 19.30 uur Kerkbestuursvergadering. 
 

Dinsdag 19 april  Wijklunch 
Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie.  
Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of 
bij Ted Konings (06-48405775). 
 

Woensdag 20 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis-5 in de pastorie 
 

Donderdag 21 april  Donderdag in de Goede Week 

Om 09.30 uur komen de leerlingen van de St. Jo-

zefschool en om 11.00 uur de leerlingen van de St. 

Willibrordusschool naar onze kerk om zich voor te 

bereiden op de Paastijd. U bent van harte welkom 

deze schoolvieringen bij te wonen. 
 

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

Donderdag 21 april 

Witte Donderdag Avondmis 

Viering van de instelling van de 

H. Eucharistie, van het sacra-

ment van het priesterschap en 

van het gebod van naastenliefde 

Om 19.00 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hartkoor.  

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!' Toen hij Jeruzalem binnenging, 

raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?' wilde 

men weten. Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, 

de profeet uit Nazaret in Galilea.'  Matteüs 21,9-11  
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Voorganger: pater A. Heeren S.D.B. 

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

Aansluitend kijken we in de pastorie op een groot 

scherm naar het Passiespel in Gouda . (Zie blz. 5) 
 

Vrijdag 22 april 

Goede Vrijdag 

Herdenking van het lijden en 

sterven van de Heer 

Vasten- en onthoudingsdag 

Om 15.00 uur gebedsviering; 

Kruisweg met samenzang.  

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 23 april   

Paaszaterdag / Stille Zaterdag 
 

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

Zaterdag 23 / Zondag 24 april 

Heilige Paasnacht van zater-

dag op zondag 

Om 20.00 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf 

Voorg.: pastoor Joost de Lange 
 

Zondag 24 april 

Paaszondag                 Hoogfeest 

Verrijzenis van de Heer 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Handelingen 10,34a+37-43 / Johannes 20,1-9 

Maandag 25 april  Tweede Paasdag 

GEE$ EUCHARISTIEVIERI$G 
 

Dinsdag 26 april  Zonnebloem  

Om 13.30 uur is er Lentemiddag in de pastorie (zie blz. 9) 
 

Woensdag 27 april 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis-6 in de pastorie 
 

Vrijdag 29 april   Filmavond Gezond in Zuid 
De film begint om 20.00 uur in de pastorie. 
(zie blz. 17) 
 

Zaterdag 30 april  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  
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Gouden handjes gevraagd 

Wie heeft dat nou nooit 'ns? Dat je thuis, telkens 

bij het binnengaan van die ene ruimte, weer wordt 

lastiggevallen door die knagende gedachte: 'een 

nieuw behangetje zou hier geen overbodige luxe 

zijn!' Je hebt het al diverse malen uitgesteld, ter-

wijl je weet dat het er toch 'n keer van moet ko-

men! 

Kijk, zoiets hebben we nu ook in de pastorie aan 

de hand. De hal en de gang die kunnen inmiddels 

best wel een opknapbeurtje gebruiken, maar wie 

gaat dat doen? Nu hebben we wel eens gehoord dat 

er personen bestaan, die geen hekel hebben aan 

behangen…; sterker nog, die het zelfs leuk vinden!  

Kijk, die lui zoeken we, daar is deze oproep voor 

bedoeld. (Andere types die het eigenlijk niet zo 

graag doen, maar het er voor de kerk toch graag 

voor over zouden hebben, zijn bij deze natuurlijk 

ook van harte uitgenodigd!)  

Als u zich nu meldt, dan zorgen wij dat u t.z.t. aan 

de slag kunt. Ook mensen die het zien zitten om 

een lambrisering aan te brengen, zijn meer dan 

welkom! 

U kunt zich melden bij Margo, tel 010 426 61 26.  

 

OPROEP (2) 
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SAME$ STERK VOOR DE GORZE$KERK 

Deze maand staan de activiteiten in de parochie in 

het teken van (de voorbereidingen op) Pasen. Dit 

jaar is er wat we noemen 'een late Pasen'. Wist u 

dat dit samenhangt met de maan? Pasen valt op de 

eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. 

Het concilie in het jaar 325 (!) besloot dit. Omdat 

er vlak vóór 21 maart een volle maan is geweest, is 

de lente al een heel end op streek wanneer zich 

weer een volle maan aandient.  

Zo komt het dat april dit jaar nog voor een groot 

deel vastenmaand is.  

De kinderen knutselen deze maand op zondag 3 en 

10 april tijdens de kinderwoorddienst en zullen 

hun kunstwerken na de viering te koop aanbieden. 

De opbrengst is ten bate van de Vastenactie. 

De Vastenmaaltijd houden we op 30 maart. Dus 

als u dit leest kort na het verschijnen en versprei-

den van het blad, en u wilt graag meedoen... wel-

licht is er nog plaats aan tafel. Vast wel, we schik-

ken gewoon iets in, tenslotte is het een Vasten-

maaltijd. Tussen de gangen door zal er verteld 

worden over de Vastenactie. Na het eten gaan we 

met de pet rond, waar de opbrengst naar toe gaat 

hoef ik u natuurlijk niet te vertellen... 

Zondag 17 april is het Palmzondag. In de viering 

gaan de kinderen natuurlijk met hun palmpaasstok-

ken in processie door de kerk. Iedereen die een 

palmpaasstok wil komen versieren, is welkom in 

de pastorie, donderdagmiddag 14 april om half 4. 

Daar staan kale stokken klaar. Het is handig als er 

een volwassene meekomt om wat te helpen. 

Ook zullen in de Palmzondagviering de kinderen 

en het gelegenheidskoor weer van zich laten horen.  

Wie mee wil zingen als bas, tenor, sopraan of alt of 

in het kinderkoor is van harte welkom. Hoe meer 

stemmen, hoe meer vreugd! 

Er wordt geoefend op de volgende momenten:  

Kinderenkoor: 

Dinsdag 29 maart van half 7 tot half 8 

Donderdag 7 april van half 7 tot half 8 

Maandag 11 april van half 7 tot half 8 
 

Gelegenheidskoor: 

Woensdag 30 maart 8 uur 

Maandag 4 april 8 uur 

Woensdag 6 april 8 uur 

Maandag 11 april, 7 uur  

Voor vragen of aanmelding kan een ieder terecht 

bij ondergetekende. De afgelopen weken is hard 

gewerkt aan de voorbereiding van Palmpasen door 

de gezinsvieringengroep. We rekenen er op dat het 

H. HARTKERK FOREVER! 
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weer een hele mooie viering wordt.  
 

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

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

 
 

 

 

 

Een boekje open over behoud en veranderingen 

Onlangs ontmoette ik in de stad een oude bekende. 

We hadden elkaar lang niet gezien en dus viel er 

veel te bespreken. Nadat we het wel en wee van 

kinderen en kleinkinderen doorgenomen hadden, 

ging het gesprek over de veranderingen die als een 

sneltrein ons leven doordenderden. 

Zij was op weg gegaan om wat kopieën te maken 

in de Lange Nieuwstraat - weg postkantoor! Zelf 

was ik op zoek naar een doodgewone wekker die 

je op kon winden en dan op de ingestelde tijd af 

zou lopen. Nergens te koop - enkel elektrische of 

een met batterijen. Zo mopperden we verder. De 

televisie, waar je een speciaal kastje voor had moe-

ten aanschaffen en soms wel drie afstandsbedienin-

gen voor nodig hebt. Heb je zo'n ding per ongeluk 

ondersteboven vast en druk je argeloos op -wat je 

denkt - het goede knopje: oeps, geluid weg, mis je 

een essentieel deel van het gesprek, doordat je wel 

even bezig bent de zaak weer op orde te krijgen. 

Nee, dan die televisies vroeger. Mijn ouders haal-

den er al snel een in huis. Links en rechts een knop 

en in het midden een wieltje. Voor de ontvangst 

stond een antenne op het dak. Na elke stevige bries 

draaide het ding en hadden we sneeuw op het 

beeld. Mijn vader klom dan, de hevige protesten 

van mijn moeder negerend, het dakraam uit. Hij 

gaf ons de opdracht hard te roepen als het beeld 

beter werd. Joehoe, zo beter? Ja, nee, bijna! We 

konden ons verheugen op veel aanloop op de avon-

den dat er iets uitgezonden werd, waarbij gewaakt 

moest worden voor het tegelijkertijd ontvangen 

van families die gebrouilleerd waren, hoewel mijn 

vader dat wel eens mee wilde maken, zei hij. 

De enkele keer dat er een voetbalwedstrijd uitge-

zonden werd, zat het huis vol en lang voor aanvang 

van het gebeuren werden strategisch de zitplaatsen 

ingenomen. Tijdens de wedstrijd overtrof het com-

mentaar in de kamer ruimschoots dat van de tv-

commentator. Als tegenprestatie voor het kijkge-

not, gingen zelfgebakken koekjes en puntzakken 

snoep rond. 

Ook hadden we al snel telefoon. Een op het dres-

soir in de woonkamer, het tweede toestel hing ach-

terin de winkel aan de muur naast een kastdeur. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat daar een 

DOOR U VOOR U 
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FAMILIEBERICHTEN 

toilet kwam, maar die plannen waren afgeblazen 

vanwege de hoge kosten. Buurtbewoners kwamen 

voor een dubbeltje bellen en soms werden er zware 

gesprekken gevoerd, waar de klanten die op dat 

moment in de winkel stonden, wel of niet onge-

wild getuige van waren. Mijn vader bood de beller 

dan de gelegenheid in de kast te gaan staan, en het 

gesprek werd dan in het donker en tussen de rom-

mel, verder gevoerd. Soms werd in de agitatie ver-

geten het dubbeltje te voldoen - mijn vader liet het 

dan maar zo, er kon veel in die tijd.  

Ook voor wat betreft de service van de PTT. Wij 

kinderen belden vaak de tijd en het weerbericht, 

gratis. Als er op verjaardagen meningsverschillen 

waren die hoog opliepen, werd als laatste redmid-

del Inlichtingen gebeld, waar een echte juffrouw 

het juiste antwoord opzocht. 

Wat een verschil met de hedendaagse mechanische 

keuzemenu's, waarbij het wel even kan duren voor 

je bent waar je wezen moet.  

Tja, veranderingen, we zullen het ermee moeten 

doen, soms tegen wil en dank. Koesteren moeten 

we daarom de dingen die niet veranderen. Een 

mooi voorbeeld daarvan vind ik het interieur van 

de H. Hartkerk. Toen ik er na jarenlange afwezig-

heid weer binnenkwam, was alles er nog wat ik me 

uit mijn jeugd herinnerde. Blijvende waarden waar 

we zuinig op moeten zijn. 
 

Liesbeth Dingenouts  
 
 

 
 
 
 

 

Op zondag 27 februari 2011 werd na de Mis  
in onze kerk gedoopt 

 

Ruben Verwijk  
 

Wij feliciteren de ouders, peter en meter, familie 
vrienden en kennissen  

met deze heugelijke gebeurtenis! 
 

------- 
 

Op 4 maart 2011 is op 84-jarige leeftijd overleden 
 

Jacobus Petrus Antonius de Booij 
 

------- 
 

Op 4 maart 2011 is op 98-jarige leeftijd overleden 
 

Hendrika Maria van der Steen 
 
 
 

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 
in onze gebeden. 
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Na een film die speelt in Zweden en een in Frank-

rijk, programmeert Gezond in Zuid nu een film uit 

Duitsland. Berlijn speelt een zeer belangrijke rol in 

'Goodbye Lenin'. 

Het idee achter de film is lekker knotsgek: een 

vrouw raakt enige tijd in coma en heeft daarna een 

tere gezondheid. Opwinding moet coûte que coûte 

vermeden worden. Dat is normaal al een hele klus, 

maar als het 1990 is en je in Berlijn woont... tsja, 

dan heb je een probleem. De oplossing: de realiteit 

van 'na-de-muur' verbergen en net doen alsof alles 

nog bij het oude is. Dat betekent bijvoorbeeld de 

winkels af om te proberen nog van die Oost-Duitse 

augurken te pakken te krijgen - na de val van de 

muur wil niemand die dingen meer kopen en de 

winkels ze niet meer verkopen. En hoe doe je de 

gordijnen open als de horizon van de stad drastisch 

is veranderd? Zo bestaat Oost-Duitsland, de DDR, 

voort op 79 vierkante meter, de slaapkamer van 

mevrouw Kerner.  

In Duitsland trok deze film in 2003 zes miljoen 

bezoekers. Hopelijk loopt de pastorie van de H. 

Hartkerk op vrijdag 29 april ook lekker vol.  

Zaal open: 19.45 uur. Aanvang: 20.00 uur.  

Toegang vrij, een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.  

 

Gezond in Zuid kent in april ook andere program-

maonderdelen, in het wijkcentrum in de Dwars-

straat en in Francois Haverschmidt. U vindt deze 

activiteiten op de aanplakborden en - het moet er 

nu toch echt van komen - in het programmagidsje 

dat in de maak is. De productie van dit boekje 

heeft de nodige voeten in de aarde gehad; de op-

maker is momenteel bezig en kort nadat de drukker 

aan het werk is geweest, zal het boekje voor alle 

geïnteresseerden beschikbaar komen. U vindt het 

dan ook in de kerk.  

 

Afgelopen maand hield pater Leo de Jong in het 

kader van Gezond in Zuid voor een klein maar se-

lect publiek een lezing over 'het vrouwelijke ge-

zicht van God'.  

Met behulp van afbeeldingen vertelde hij over de 

vele godinnen die ooit werden aanbeden en hoe dit 

zich - na Christus - ontwikkelde tot de verering 

van Maria. Voor wie hierover meer wil weten, zijn 

de afbeeldingen die pater De Jong gebruikte be-

schikbaar.  

Een berichtje naar de redactie volstaat  om deze 

via mail te ontvangen. 

GEZOND IN ZUID 
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Kees Koeleman met ziekteverlof 

Pastor Kees Koeleman is onlangs geconfronteerd 

met een opeenstapeling van nare gebeurtenissen in 

de privé-sfeer: het overlijden van zijn vader, een 

beroving en insluiping in zijn woning. Naar aanlei-

ding hiervan heeft Kees een gesprek gehad met de 

bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft vastgesteld dat 

Kees voorlopig niet in staat is om zijn werkzaam-

heden als pastor te verrichten. 

Het pastoraal team bekijkt hoe we zijn taken de 

komende tijd zo goed mogelijk kunnen oppakken. 

Overleg daarover is gaande. Op dit moment is rust, 

tijd en geduld voor hem nodig. Wij vertrouwen 

hierbij op de kracht van de Eeuwige. 
 

het pastoraal team 

 

Tinnen kan 

Een week of wat geleden kwam bij Corry Smits 

een mevrouw aan de deur met een tinnen kan. 

Zij wilde deze aan de kerk teruggeven als herinne-

ring aan voorbije tijden. De kan was haar namelijk  

nagelaten door haar vader, de heer Hartendorp. 

Hij had hem ooit gekregen als waardering voor 

zijn lidmaatschap van het kerkbestuur van de H. 

Hartkerk. De kan heeft een inscriptie met o.a. de 

term 'kerkmeester'. Dit is de in onbruik geraakte 

benaming voor een kerkbestuurslid. 

De kan is in dank aangenomen en is voorlopig te 

bezichtigen in de pastorie. 
 

Kledingactie 

Tegelijk met de rommelmarkt - waarbij u allen ho-

pelijk zo veel als mogelijk spullen vanuit de kerk 

meeneemt - is op 9 april de kledinginzameling. 

Daarbij is het de bedoeling dat u zo veel mogelijk 

kleding naar de kerk brengt.  

Sam's Kledingactie zamelt goede, draagbare kle-

ding in. Ook schoenen en huishoudelijk textiel als 

lakens en handdoeken zijn welkom, liefst in geslo-

ten plastic zakken. Deze spullen worden verkocht 

aan kledingsorteerders in Nederland en het buiten-

land. Deze verkopen ze door aan afnemers, vooral 

in Afrika, en ook in Oost-Europa (met name de 

winterkleding).  

Zo snijdt het mes aan twee kanten: want behalve 

dat draagbare kleding een tweede leven krijgt, on-

dersteunt Sam's Kledingactie (sinds 1967) uit de 

opbrengst van de verkopen, Mensen in Nood. Die 

organisatie biedt wereldwijd noodhulp aan mensen 

die het slachtoffer zijn geworden van oorlog, na-

tuurrampen, honger of onderdrukking. 

NIEUWS 
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Om een idee te geven: in 2009 verzamelde Sam 

3.122.985 kilo kleding, waarvan ruim 840 duizend 

kilo uit de inzamelingsactie - want Sam plaatst ook 

containers in winkelcentra en dergelijke. Al die 

kilo's brachten ruim 1,7 miljoen euro op. Uiteinde-

lijk - want vrachtwagens rijden tenslotte niet op 

lucht en de drukker moet ook worden betaald - kon 

Sam's Kledingactie in dat jaar 396.000 euro over-

maken naar Mensen in Nood. 

De inzameling op 9 april vindt in Schiedam plaats 

in verschillende kerken. In de Heilig Hartkerk kunt 

u uw kleding brengen van 10.00 tot 12.00 uur. 

(Prima te combineren met een bezoek aan de onze 

voorjaarsrommelmarkt!)  
 

Priesternieuws 

De afgelopen weken waren feestelijk voor enkele 

priesters die ons na aan het hart liggen. Pastoor 

Kuijpers is weer thuis! Pastoor Joost de Lange 

vierde zijn 25-jarig priesterjubileum en pastoor 

Paul Vismans dat hij dertig jaar in Schiedam 'staat' 

en nu toch echt met pensioen mag. Beide jubilaris-

sen kregen bezoek van een kleine delegatie vanuit 

onze gemeenschap. 
 

De bezoekers van het feest van pastoor De Lange 

berichten het volgende:  

"Op 8 maart vierde pastor Joost de Lange zijn 25-

jarig priesterjubileum. In een werkelijk bomvolle 

Paradijskerk in Rotterdam werd op zondag 13 

maart bij dit feit stilgestaan in een feestelijke Eu-

charistieviering. Pastor De Lange ging voor in 

deze viering en legde in de overweging, in de van 

hem zo bekende rijke beeldtaal uit, waarom hij 

ooit de keuze had gemaakt om priester te worden. 

Ook een kleine vertegenwoordiging van onze paro-

chie feliciteerde hem daarmee."  

Met Pasen verwelkomen wij pastor De Lange weer 

in onze parochie. Hij zal in de H. Hart voorgaan in 

de Paaswake op 23 april. 

 

Pastoor Vismans kon rekenen op flinke belangstel-

ling vanuit de H. Hart. Hij - als voormalig mede-

werker van een scheepvaartkantoor - ontving als at-

tentie twee luxe boeken over de Hollandse scheep-

vaart in de roemruchte Gouden Eeuw. 

Pastoor Vismans vierde in aanwezigheid van een 

flink aantal kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 

en een volle Singelkerk zijn jubileum in een speci-

ale viering op zondagmiddag. Veel Schiedammers 

waren daarom naar de basiliek gekomen en toasten 

nadien met en op de markante pastoor in het Thea-

ter aan de Schie. Onder hen ook burgemeester Wil-

ma Verver, die de jubilaris verraste met de Aleida-

penning. Wegens zijn bijzondere verdiensten voor 

de stad. 
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Look-TV heeft een reportage gemaakt van het 

feest en afscheid. Deze kunt u op DVD bestellen; 

een belletje naar mevrouw Conny Kappelhof-

Streep volstaat: 010 - 426 82 62 of per email:  

thcmstreep@hetnet.nl. De kosten van de DVD zijn 

€ 12,50. De zeer attente toespraak van  burgemees-

ter Verver is op internet te vinden: 

http://weblog.schiedam.nl/wmverver. 

 

 

 

 

 

 

Het zou er in de wereld  
heel wat vrediger aan toegaan 

als men minder op elkaar zou letten 
en meer op elkaar zou passen. 

 

       (Onbekend) 

 
 

 

 

 

Op 5 juni zal de bisschop het sacrament van het 

Vormsel toedienen aan jongeren uit het cluster 

Nieuwe Maas.  

De voorbereiding hierop is inmiddels gestart. Deze 

wordt gezamenlijk georganiseerd door de parochies 

in Schiedam en Vlaardingen.  

Uit onze parochie doen mee: Sandra Punt, Lizzy 

Staal en Celine Koevermans. 
 

Marian Bergwerf 

 

 

 

SPREUK VAN DE MAAND 

VORMSEL 

HUMOR 

Hoe is het nu ei-

genlijk met je kin-
Goed, hoor! De één is 

advocaat en de andere 


