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Oorlog en Vrede 
Honderd jaar geleden brak de Grote Oorlog uit, de 

Eerste Wereldoorlog. Op de televisie werd een 

herdenkingsplechtigheid uitgezonden, die werd 

gehouden in Luik, waar destijds de eerste oorlogs-

handelingen plaatsvonden. 

Nederland wist de neutraliteit te behouden. België 

heeft het zwaar te verduren gehad, met verwoes-

tingen in Belgische steden en de jarenlange loop-

gravenoorlog bij Ieper. Nederland werd over-

spoeld door 1 miljoen Belgische vluchtelingen. 

Over de oorzaak van de Grote Oorlog is veel ge-

schreven. Tijdens de oorlog vertelde elk betrokken 

land slechts een verdedigingsoorlog te voeren, na 

de oorlog bepaalden de overwinnaars wat de histo-

rische waarheid was. Tegenwoordig houden histo-

rici zich bezig met het achterhalen van de werke-

lijke oorzaken. Daarbij lijkt het er steeds meer op 

dat de treurige – maar ook hoopvolle – simpele 

conclusie is dat de oorlog is uitgebroken omdat er 

steeds minder opinieleiders, politici, machthebbers 

waren die bereid waren om de vrede te verdedi-

gen. Waardoor een oorlog stapje voor stapje dich-

terbij kwam. De toenmalige leiders dragen een 

grote schuld en joegen miljoenen mensen de dood 

in. 

 

Op 4 augustus 2014 hielden diverse staatshoofden 

en regeringsleiders tijden de herdenking te Luik 

een toespraak. 

Koning Filip van België: “Vrede is ook afhanke-

lijk van het vertrouwen tussen politici. Alleen de 

oprichting van de Europese Unie heeft dit kunnen 

bewerkstelligen. (…) Een vreedzaam Europa, een 

verenigd Europa, een democratisch Europa: onze 

voorouders droomden ervan, wij hebben het.” 

De Franse president François Hollande sprak uit 

dat het grootste risico voor Europa de terugkeer is 

van het egoïsme, het nationalisme, het separatis-

me, van xenofobie. “Hoe kun je neutraal blijven 

als een land zijn eigen grenzen verdedigt, als een 

burgervliegtuig wordt neergeschoten in Oekraïne, 

bij burgerslachtoffers in Irak en Syrië, bij de oor-

log in Gaza. Wij hebben onze verantwoordelijkhe-

den.” 

Joachim Gauck, de bondspresident van Duitsland, 

wees op het bewijs dat verzoening mogelijk is en 

sprak over het succes van de overgang van een 

Europa vol vijandschap en steeds weer oorlog, 

naar een Europa waar vrede heerst. Gauck wees 
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op de verantwoordelijkheid voor conflicten aan de 

rand van Europa en elders in de wereld. En ook hij 

doelde op de oorlog in Gaza toen hij sprak over 

het gebruik van excessief geweld in conflicten. 

 

Israëlische militairen begaan volgens journalisten 

ter plekke en de secretaris-generaal van de VN, 

Ban Ki-moon (oorlogs)misdaden in de Gaza-

strook. Sommigen in Israël spreken het geweld 

goed door te wijzen op de oude doctrine dat ge-

weld tegen burgers ervoor zorgt dat deze zich te-

gen hun leiders (Hamas) zullen gaan verzetten en 

hen dan zullen verjagen. Echter, sinds de terreur-

bombardementen op Duitse steden in de Tweede 

Wereldoorlog is al bekend dat de bevolking zich 

in dat geval juist nog sterker achter de eigen lei-

ders schaart.  

De regeringsleiders in Israël weten ook dat ze deze 

gevechtsronde niet zullen winnen en dat er over 

een paar jaar weer een volgende ronde volgt. Al-

leen een twee-staten-oplossing kan voor vrede zor-

gen. De huidige bombardementen op Gaza hebben 

dus een ander - binnenlands - doel, die van vergel-

ding. 

Waar leiders in het buitenland – zelfs in de Vere-

nigde Staten – schande spreken over de bombarde-

menten op Gaza, waarbij zoveel burgers de dood 

vinden, hebben opinieleiders in Nederland vooral 

oog voor gebruikte terminologie in demonstraties 

tegen het oorlogsgeweld in Gaza. Natuurlijk moe-

ten joodse medeburgers zich veilig kunnen voelen 

in Nederland en moeten antisemitisme en haat 

zaaien bij demonstraties effectief worden aange-

pakt. Maar het slechts uitspreken van het onpartij-

dig zijn bij conflicten geeft geen blijk van het ne-

men van morele verantwoordelijkheid en draagt 

niet bij tot een oplossing van het conflict in het 

Midden-Oosten. Evenmin draagt het bij tot het 

verminderen van spanningen tussen bevolkings-

groepen in Nederland. Honderd jaar na het begin 

van de Grote Oorlog mag de bevolking in Neder-

land en Israël meer verwachten en eisen van hun 

leiders.  

De jaarlijkse Vredesweek start op 20 september in 

Vlaardingen. In deze stad vinden die week diverse 

thema-avonden plaats, o.m. over ontwapening, 

over de burgeroorlog in Syrië en over het Israë-

lisch-Palestijns conflict. Meer achtergronden over 

dit conflict is te vinden op de website van Pax:  

“Vijf vragen over Gaza”, www.paxvoorvrede.nl.  

(Pax is verbonden met zes kerkgenootschappen, 

waaronder de RK-kerk.) 

 

Henry de Wolf 
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Zondag 24 augustus 

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren,  

Franciscus Laurentius Geerdes,   

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

Ben Schueler, Bep Wijnties  

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van  onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 31 augustus 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Nelly Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 7 september  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler, Bep Wijnties  

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 14 september 

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren,  

ouders Engering – Hersbach en zonen,  

Franciscus Laurentius Geerdes,   

Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  

ouders Van der Plas – Lips,  

Piet van Potten, ouders Ronteltap – Kouwenhoven, 

Ben Schueler  

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 21 september 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler, Bep Wijnties  

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van  onze geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 28 september 

Maria Huiberdina Aalsma – Broeren,  

Franciscus Laurentius Geerdes,   

Nelly Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,   

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap.  

MISINTENTIES 



 

 

 

 
 

Lied ter ere van de keizer, Liduina en Duitsland 
Aansluitend op de plechtigheden in Luik ter her-

denking van het begin van de Eerste Wereldoorlog, 

bracht het beroemde 

Weense Filharmonisch 

orkest in Serajevo, 

hoofdstad van Bosnië-

Herzegovina, een con-

cert ten gehore ter her-

denking van één van 

de aanleidingen van de 

oorlog, de moord op 

de Oostenrijkse troon-

opvolger in 1914 te 

Serajevo. Het orkest 

begon met het langza-

me deel uit het Kei-

zerskwartet van Joseph Haydn, dat Haydn geba-

seerd had op de door hemzelf geschreven 

‘Kaiserhymne’. Dit lied was geschreven om het 

moreel van Oostenrijk te vergroten, na diverse ne-

derlagen tegen de Franse legers van Napoleon: 

“Gott erhalte Franz den Kaiser, unsern guten Kai-

ser Franz”. Tot en met de Eerste Wereldoorlog was 

dit het volkslied van het Keizerrijk Oostenrijk resp. 

de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Waar-

bij de tekst werd veranderd elke keer als er een an-

dere keizer op de troon zat. 
 

De prachtige melodie van Haydn is ook gebruikt 

voor het eerste ‘moderne’ lied ter ere van Liduina. 

De paus had in 1890 de heiligheid van Liduina be-

vestigd en daar hoorde natuurlijk een majestueus 

lied bij. Tekstschrijver was mgr. Van der Ploeg, 

een van de Nederlandse geestelijken die zich be-

zighielden met het proces tot heiligverklaring van 

Liduina. Hieronder het eerste couplet: 
 

Jubelt, dankb’re christenscharen 

om de glorievolle maagd, 

die in ´s hemels opperzalen 

d´ overwinningspalmen draagt! 

Rome´s roemrijk’ opperpriester 

sprak het heil aanbrengend woord, 

dat d’ ons dierb’re maagd Liduina 

tot Gods heiligen behoort. 
 

Na de Eerste Wereldoorlog en de ontmanteling van 

de Europese keizerrijken, werden in diverse landen 

nieuwe volksliederen geïntroduceerd. Duitsland 

nam het in de Eerste Wereldoorlog populair ge-

worden Lied der Deutschen (op de melodie van 

Haydn) over als het Duitse volkslied: “Deutsch-

land, Deutschland, über alles, über alles in der 

Welt”. Tegenwoordig wordt alleen het derde cou- 
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plet nog gezongen. Het tot de Eerste Wereldoorlog 

door de Duitsers veel gebruikte volkslied was ge-

toonzet op de melodie van het Engelse volkslied  

God save the Queen, wat een beetje een vreemde 

indruk maakte als het door de Duitsers gezongen 

werd in de loopgraven, met de Britse soldaten op 

gehoorafstand. 

Het bovenstaande Liduinalied had ook al een ande-

re voorgeschreven melodie gekregen, afkomstig 

van een Marialied van mgr. Van der Ploeg en op 

melodie gezet door priester-componist Lans, pas-

toor van de Frankelandse kerk. Deze melodie staat 

nog steeds op het repertoire van het H. Hartkoor en 

wordt jaarlijks op de Liduinaviering ten gehore 

gebracht. Deze nieuwe melodie komt ook voor in 

het ‘Heilig, Heilig’ van de Liduina-mis. 
 

Henry de Wolf 
 

 

 

 
 

Feest pater Heeren 
Pater Tonny Heeren vierde op 29 juni het feit dat 

hij zestig jaar geleden tot priester is gewijd. De 

kapel van Huize Frankeland was afgeladen vol met 

belangstellenden, vrienden en mede-religieuzen, 

gekomen van heinde en ver. Er was ook een flinke 

delegatie uit onze kerkgemeenschap om mee te 

vieren met pater Heeren; de zang kwam van het H. 

Hartkoor - en velen zongen mee.  

De H. Hart is pater Heeren veel dank verschuldigd. Hij 

was het immers die samen met anderen het voortbe-

staan van de parochie mogelijk maakte toen er geen 

eigen priestervoorganger was. Pater Heeren was een 

graag geziene voorganger in de Gorzen.  

Het was eigenlijk dubbel feest in huize Frankeland, 

want tegelijk werd gevierd dat de pater zeventig jaar 

geleden profeste, dus zijn gelofte aflegde die hem tot 

Salesiaan van Don Bosco maakte. Dat gebeurde op 16 

augustus 1944 - dus wie snel is kan de pater nog felici-

teren. Een kaartje naar hem in Huize Frankeland, waar 

hij in een 'aanleunwoning' woont, volstaat.  
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Panelen Kunstscherm in de Hoogstraat 
Bent u benieuwd naar de twee laatste panelen van 

het kunstscherm in de kerk? Kunstenaar Jeroen 

Staal heeft een ruimte ter beschikking gekregen in 

het pand aan de Hoogstraat 61. Na de vakantie zal 

hij daar overdag werken aan de schilderingen. Bij 

afwezigheid, of als hij die dag klaar is, worden de 

panelen tentoongesteld voor het raam. 

De panelen sluiten in onderwerp aan bij de grote 

muurschildering in de H. Hartkerk, voorstellend het 

einde der tijden en de beide Liduina-panelen eron-

der. Kunstwerken van Wim Adolfs uit 1928-1930, 

waarvan de muurschildering nooit voltooid is. 

Aan de altaarzijde van het kunstscherm zijn op het 

H. Hartfeest twee panelen toegevoegd: de twee 

ontbrekende plagen (zie afbeelding hieronder) en 

de Dag des Oordeels. De twee resterende panelen 

zullen als onderwerp het Hemels Jeruzalem heb-

ben, van buitenaf gezien en van binnenuit gezien. 

H. Liduina zal ook op deze panelen worden opge-

nomen. Na afloop zal Jeroen Staal alle panelen nog 

een keer meenemen om ze op elkaar af te stemmen 

en daarna van een vernislaag te voorzien. 

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op 

Hoogstraat 61 en langzaamaan zullen de contouren 

duidelijk worden. 
 

Geloven op zondagmorgen 
Het nieuwe seizoen geloofsverdieping van paro-

chie De Goede Herder wordt geopend met Leo Fij-

en. Iedere zondagmorgen voert hij op Nederland 2 

een geloofsgesprek met een bekende of onbekende 

Nederlander. Een groot gedeelte van de geloofsge-

sprekken bundelde hij tot het boek: Geloven op 

zondagmorgen. Leo Fijen staat vanuit zijn eigen 

ervaring stil bij de relatie tussen geloofsgesprek en 

zondagsliturgie en voert een warm pleidooi om aan 
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de Zondagen-plus (die in de parochie zullen wor-

den georganiseerd) deel te nemen.  

Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk.  

Datum: vrijdagavond 26 september van 8 tot 10 

uur (inloop 19.30 uur). Kosten: € 5,00. 
 

Wijklunch 
Op 16 september staat de deur van de pastorie 

open en komen de lekkere etensluchten je al tege-

moet, want dan is er weer de wijklunch. Aanvang 

12 uur (maar de deur staat dan al een half uurtje 

open). Voor een bijdrage van 6 euro is er dan weer 

heerlijk in goed gezelschap te eten. Wat er op het 

menu staat is nog niet bekend: de kok oriënteert 

zich op vakantie op exotische recepten, maar de 

kans is ook groot dat er gewoon Hollandse pot 

wordt gegeten. In ieder geval is het lekker, dat 

leert de ervaring ondertussen wel. 

Ieder is welkom om mee te eten. Wel even laten 

weten aan Corry Smits of Ted Konings (nummers 

staan achterop), zodat we de porties kunnen in-

schatten. Tot ziens! 

En voor wie niet kan: op 21 oktober is er een vol-

gende wijklunch.  
 

 

 

 

 

 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Op 1 september beginnen de scholen weer. Het 

Heilig Hartkoor zal na een welverdiende vakantie 

zingen op zondag 14 september. Het seizoen met 

activiteiten in onze gemeenschap gaat in die 

maand weer van start.  

Zo is de eerste wijklunch van dit seizoen op dins-

dag 16 september. (Zie hierboven) 

Op donderdag 25 september komt de Jozefschool 

naar de kerk voor de openingsviering van het 

schooljaar. De viering begint om half 10. U bent 

van harte welkom, maar moet er wel rekening mee 

houden dat de kerk tot de laatste bank toe gevuld 

is. 

Ook deze maand is de terugkomviering voor de 

communicantjes, vormelingen en dopelingen. Deze 

gezinsviering wordt gehouden op zondag 28 sep-

tember om half 10. De kinderen van vorig jaar zul-

len hun kruisje terug ontvangen uit de levensboom. 

Het kinderkoor zal zingen. Alle kinderen die het 

leuk vinden om mee te zingen, zijn van harte wel-

kom in het koor. Neem daartoe even contact op 

met ondergetekende. 

Wist u dat er in de pastorie niet alleen muziek 

klinkt wanneer de kinderen, het gelegenheidskoor 

of Heilig Hartkoor zingt? Op woensdagmiddagen 

is er ook slagwerkmuziek te horen in de pastorie 
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Muziekschool ‘Annelies’ heeft de beheercommis-

sie benaderd met het verzoek om drumlessen in de 

pastorie te mogen verzorgen. En dat gebeurt dus. 

En zo doet het drumstel van onze gemeenschap op-

nieuw dienst. Op woensdagmiddagen in de hoek-

kamer op de eerste etage. Niet schrikken, gewoon 

ritmisch meebewegen…! 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 - 517 04 863  

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

 
 

 

 

 
 

Reizen 
Thema van de Open Monumentendag 2014 in de 

H. Hartkerk is reizen: weggaan voor een reis, te-

rugkomen van een reis, niet weg willen gaan voor 

een onbestemde reis en de onvermijdelijke laatste 

reis.  

Sinds de bouw van de H. Hartkerk in de Gorzen, 

vlakbij de Maas, is het gebouw en de toren een ba-

ken voor zeelieden. Vlak voor ze afmeerden in een 

van de havens van Rotterdam zagen ze de toren 

van de kerk en wisten ze: we zijn weer thuis.  

In de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk onder-

dak gegeven aan een groep van 40 jongens en 

mannen die niet wilden afreizen naar Duitsland 

voor de Arbeitseinsatz. Diverse schilderingen en 

interieurelementen in de kerk verwijzen naar onze 

laatste reis. In de crisisjaren was het leven een tra-

nendal, zeker in de Gorzen. De inrichting van de 

kerk, de schilderingen moesten de werkloze arbei-

ders hoop geven op een beter leven in het hierna-

maals. Geheel in stijl van die schilderingen van 

toen maakt heden ten dage kunstenaar Jeroen Staal 

aanvullingen op het thema van het ‘Einde der 

Tijden’. 

De H. Hartkerk is zaterdag 13 september geopend 

van 10.00 uur tot 16.00 uur. Elk heel uur vinden er 

rondleidingen plaats die te maken hebben met de 

onderduikers tijdens de oorlog en met de inrichting 

van de kerk die gericht is op het leven na het aard-

se leven. De laatste rondleiding start om 15.00 uur 

 

 

 

 

 
 

 

Wie in vrede wil leven,Wie in vrede wil leven,Wie in vrede wil leven,Wie in vrede wil leven,    
moet zichzelf vaak geweld aandoen.moet zichzelf vaak geweld aandoen.moet zichzelf vaak geweld aandoen.moet zichzelf vaak geweld aandoen.    

    
C. Buddingh 
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Ambassadestad van Vrede Vlaardingen DURFT 

zoekt met name steun voor Vlaggen voor Vrede  

Zang/muziek bij verschillende activiteiten: met het 

lied ‘Ontwapend, ontwapenend’ (partituur beschik-

baar; het H. Hartkoor zal dit lied zingen tijdens de 

reguliere viering op 14 september in de H. Hart-

kerk) en ‘Brave Of Our Hearts’, Tim Akkerman 

heeft als Ambassadeur van Vrede dit lied geschre-

ven. Een mars voor vrede. Het lied is van iedereen, 

dus ook van u en uw gemeenschap! Wij vragen: 

doe mee, zing mee, speel mee. Laat dit lied horen. 

Deel uw versie van ‘Brave Of Our Hearts’, laat 

zien dat u voor vrede staat! 

http://www.youtube.com/watch?v=dedcRsuetVU  
 

Zaterdagmiddag 20 september:  
Aftrap van Landelijke Vredesweek op Veerplein  
 

Dinsdagmiddag 23 september  
Stadsgehoorzaal ‘College Tour’: middag voor jon-

geren over óntwapenen van kernwapens kerndro-

nes  en killer-robots en wápenen met Vrede  
 

Dinsdagavond 23 september:  
Kleine Zaal Stadsgehoorzaal: ‘College Tour’-dis-

cussie-avond voor volwassenen en aandacht voor 

Syrious Mission en Yarmoukkamp in Syrië 
 

Woensdagavond 24 september: 

De Windwijzer, muzikale theatervoorstelling 

‘Echte Mensen’. Gevarieerde kijk op het Israe-

lisch/Palestijns conflict (een groep jongeren uit 

Togetthere en JOP) 
 

Actie van Vlaardingse basisschoolkinderen Kinderen 

voor Kinderen in Syrië,  in  Dara’a - Yarmouk en 

Aleppo - m.m.v. het team Syrious Mission 
 

Optreden en uitvoering van  A Postcard from 

Aleppo: mini opera in het Concertgebouw, samen 

met schrijver Abdelkader Benali, regisseur Ola 

Mafalaani en inwoners uit Aleppo, Syrië, maakte 

Merlijn Twaalfhoven  een Actuele Mini Opera van 

15 minuten. Op 27 juni klonk de première als 

voorprogramma van het Kennismakingsconcert 

van het Koninklijk Concertgebouworkest.  

We kunnen dit mogelijk aan een van bovenstaande 

programma-onderdelen koppelen.  
 

Zaterdagavond 27 september: 

Buurthuis De Telder: Multiculturele Avond met 

als thema ‘Buurten Voor VREDE’.  

                                      

Ambassadestad van Vrede - Vlaardingen DURFT 
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Woensdag 20 augustus  H. Bernardus 

 

Donderdag 21 augustus  H. Pius X 

 

Vrijdag 22 augustus 
H. Maagd Maria, Koningin 

 

Zondag 24 augustus 
21e Zondag door het jaar 

H. Bartolomeüs, apostel 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel van 

Nel de Heer.  

Voorganger: pater Avin Kunnekkadan 

Jesaja 22,19-23 / Matteüs 16,13-20 

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

koffie of thee in de pastorie. 

 

Woensdag 27 augustus  
H. Monica 

 

Donderdag 28 augustus  
H. Augustinus 

 

Vrijdag 29 augustus 
Marteldood van de H. Johannes de Doper 

 

Zondag 31 augustus 
22e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel. 

Voorganger: Mirjam Heikens 

Jeremia 20,7-9 / Matteüs 16,21-27  

 

Woensdag 3 september 
Om 10.00 uur eerste koffie-ochtend  

(Zie blz. 16) 

 

Vrijdag 5 september  
Eerste Vrijdag 

H. Moeder Teresa van Calcutta 
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AGENDA 

Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel ge-

ven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de 

hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook 

in de hemel ontbonden zijn.  Matteüs 16,19 

Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga 

terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg 

afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan 

wat de mensen willen.’ Matteüs 16,23 



 

Zondag 7 september 
23e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: Corry Smits 

Ezechiël 33,7-9 / Matteüs 18,15-20    

 

Maandag 8 september  Maria Geboorte 

Om 19.30 uur vergadert de Beheercommissie in de 

pastorie. 
 

Zaterdag 13 september 
Van 10.00 tot 16.00 uur Open Monumentendag 

(Zie blz. 8) 
 

Zondag 14 september 
Kruisverheffing 

Nationale Ziekendag 

Sacrament van de Derde 

Levensfase (Zie blz. 13) 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: pastor Charles Duynstee 

Numeri 21,4-9 / Johannes 3,13-17 

 

Maandag 15 september 
Onze Lieve Vrouw van Smarten 

 

Dinsdag 16 september 
HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, mar-

telaren 

Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-

rie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of 

bij Ted Konings (06-48405775) Zie ook op blz. 7. 

 

Woensdag 17 september 
H. Lambertus / H. Hildegard von Bingen 

 

Zaterdag 20 september 
Begin van de Vredesweek (zie:“VREDESWEEK’ 

op blz. 9) 
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Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verkla-

ren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op 

aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik 

verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op 

aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal 

mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.  

Matteüs 18,18-19  

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over 

haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Johannes 3,16-17 



 

Zondag 21 september 
H. Matteüs, apostel en evange-

list / Vredeszondag 

25e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel. 

Voorganger: Kees Koeleman 

Jesaja 55,6-9 / Matteüs 20,1-16a  

Donderdag 25 september  
Om 09.30 uur openingsviering St. Jozefschool 
 

Zaterdag 27 september    
H. Vincentius de Paul 

 

Zondag 28 september 
26e Zondag door het jaar 

Terugkomviering communi-

cantjes, vormelingen en  

dopelingen 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het Kinderkoor o.l.v. Jolanda 

Konings. Piano: Henry de Wolf, slagwerk: Jan 

Dekkers. Voorganger: pater Avin Kunnekkadan  

Ezechiël 18,25-28 / Matteüs 21,28-32  

  

 

 

 

 
 

H. Pius X, paus 
Hij werd op 2 juni 1835 geboren in een eenvoudig 

gezin in het Italiaanse plaatsje Riese bij Castelfran-

co Veneto in het bisdom Treviso. Zijn ouders wa-

ren zo arm dat de kleine Giuseppe elke dag de 4 

kilometer lange weg naar school op blote voeten 

aflegde om zijn dure leren schoenen te sparen. Hij 

wilde priester worden. Zijn wijding volgde in 

1867, waarna hij werd benoemd tot parochiepries-

ter in Salzano. Paus Leo XIII († 1903) wijdde hem 

in 1884 tot bisschop van Mantua en in 1893 volgde  
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Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behan-

del je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd 

met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toe-

komt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde 

betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen 

wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo 

zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laats-

ten.’  Matteüs  20,13-16  

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. 

Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijn-

gaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” 

maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de an-

der zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, 

vader,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil 

van zijn vader gedaan?’  Matteüs 21,28-31 

HEILIGEN 



 

zijn benoeming tot kardinaal en patriarch van Ve-

netië. Na de dood van paus Leo werd hij tot zijn 

eigen verrassing tot paus gekozen. Giuseppe koos 

als pausennaam Pius X. Als paus zette hij de sobe-

re en eenvoudige levenswijze voort de hij tot dan 

toe ook als kind, seminarist, priester en kerkvorst 

had gepraktiseerd. Zijn wapenspreuk luidde: 'Alle 

dingen in Christus herstellen'. 

Hij is de paus die de dagelijkse communie bevor-

derde, waarbij hij verwees naar de bede uit het On-

ze Vader: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. 

Ook vervroegde hij de leeftijd van de Eerste Com-

munie tot zeven jaar. Daarnaast legde hij sterk de 

nadruk op het leren van de Catechismus (beknopte 

geloofsleer) door kinderen, juist als ze nog klein 

waren, want dan waren ze nog het meest ontvanke-

lijk, en ze zouden met deze kennis een schat voor 

het leven bezitten. Daarnaast voerde hij een aantal 

hervormingen door in de liturgie. Hij keerde zich 

fel tegen liberale, niet-orthodoxe uitingen en vor-

men van de katholieke leer en veroordeelde in 

1907 het opkomend Modernisme. Als reactie daar-

op was hij een krachtig voorstander van het Inte-

gralisme. Hij overleed 20 augustus 1914. 

Hij werd begraven in de Sint-Pieter te Rome. Zijn 

opvolger was Benedictus XV († 1922). Het was 

paus Pius XII († 1958), die hem in 1951 zalig en in 

1954 heilig verklaarde. 

Hij wordt afgebeeld in witte paustoga (geen tiara), 

met een kruis op de borst. 

Bron: www.heiligen.net  

 

 

 

 

 
 

Graag uw bijzondere aandacht voor het volgende: 

Op zondag 14 september a.s. zal in de Heilig Hart-

kerk, tijdens de Eucharistieviering van 09.30 uur 

een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden.  
 

Voor wie is deze ziekenzalving bedoeld? 

Het gaat in eerste instantie om oudere parochianen 

die kenbaar maken hieraan deel te willen nemen. 

Dus men hoeft beslist niet ziek te zijn! We spreken 

daarom de laatste jaren ook wel van het Sacrament 

van de derde levensfase.  

U wordt ouder. Het is goed om daarbij stil te staan 

en uitdrukkelijk in deze ‘herfst van het leven’ bin-

nen de geloofsgemeenschap Gods hulp en de 

kracht van de H. Geest te vragen.  

De ziekenzalving is, zo leert de ervaring, ook voor 

de naaste familie en andere directe relaties van 

grote betekenis. Zij staan om u heen in deze perio-

de. Graag nodigen wij ook hen uit bij deze plech-

tigheid aanwezig te zijn. 
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SACRAMENT 



 

Graag vernemen we of u de ziekenzalving wenst te 

ontvangen. Misschien wilt u voor deze viering met 

de auto worden opgehaald. Of wellicht heeft u 

eerst nog wat vragen. 

U kunt direct contact opnemen met mevr. Corry 

Smits, telefoon: 010-4268711. Of een briefje met 

uw naam, adres en telefoonnummer deponeren in 

de brievenbus van de pastorie van de H. Hartkerk, 

Lekstraat 55, 3114SC  Schiedam. Uiterlijk begin 

september zal er contact met u worden opgeno-

men. 

de pastoraatsgroep 
 

 

 

 

 

De H. Hartkerk en (de nasleep van) WO-I 

De H. Hartparochie in de Gorzen is geboren in de 

Eerste Wereldoorlog. Op 21 november 1916 gaf 

bisschop Callier van Haarlem opdracht aan kape-

laan Warnink van de Frankelandse kerk om voor-

bereidingen te treffen voor een parochie in de zo-

genaamde Gorzen te Schiedam. Kapelaan Warnink 

was voor de Gorzen al enige tijd de contactpastor – 

zoals dat anno 2014 genoemd zou worden – en dus 

een logische keuze voor de bisschop. De Gorzen 

was op dat moment nog maar voor een deel be-

bouwd. De grond ten zuiden van de Rotterdamse 

Dijk tot aan het huidige Marconiplein, voorname-

lijk bestaande uit weiland met enkele boerderijen, 

behoorde ook tot de toekomstige parochie. De te 

bouwen kerk in de Gorzen zou groot genoeg moe-

ten zijn voor het toenemend aantal katholieken. 

 

In januari 1917 werd een bouwcommissie inge-

steld. Wegens de door de oorlogsomstandigheden 

gestegen kosten voor bouwmateriaal gaf bisschop 

Callier toestemming om eerst een houten noodkerk 

neer te zetten aan de Geervlietse straat. De nood-

kerk kwam uit het Gelderse Vaassen en werd in ja-

nuari 1918 in gebruik genomen. Bijnaam van de 

kerk was de Houten Kathedraal, waar het ‘s zo- 
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H. HARTKERK 



 

mers wegens de hitte niet te harden was en de 

kerkgangers paraplu’s meenamen als het buiten – 

en binnen – regende. De eerste koster was een Bel-

gische oorlogsvluchteling, Joseph van Laer.  
 

Aan het eind van de oorlog was Nederland politiek 

instabiel, mede door de blokkade van de geallieer-

den waren er tekorten in Nederland ontstaan. En de 

eerste jaren kwamen er minder verdiensten uit de 

handel met Duitsland, dat geteisterd werd door de 

hoge herstelbetalingen. Geen tijd die gunstig was 

om een kerkgebouw in de Gorzen uit de grond te 

stampen. Verder overleed in 1919 plotseling de 

aangezochte architect voor de kerk, Van Gils, wat 

een extra vertraging opleverde. 

En Pastoor War-

nink was zozeer 

begaan met de 

armoe onder zijn 

parochianen, dat 

het hem niet luk-

te een groeiende 

som geld te ver-

garen voor de 

bouw van een 

nieuwe kerk. 

Begin jaren 

twintig werd bo-

vendien duide-

lijk dat de gemeente Rotterdam het gebied ten zui-

den van de Rotterdamse dijk wilde hebben om er 

de Merwedehavens aan te leggen, waardoor de H. 

Hartparochie niet meer hoefde te rekenen op de 

komst van katholieke bewoners uit dit gebied. 
 

Zoals bekend is de stenen kerk er toch gekomen, 

met als bouwpastoor de nieuwe pastoor van de H. 

Hartparochie, Möller. In de tweede helft van de 

twintiger jaren was het economisch tij iets gunsti-

ger. In 1925 ontwierp Groenewegen het gebouw en 

na diverse bezuinigingen werd er eind dat jaar be-

gonnen met de bouw van een kerk voor 1000 kerk-

gangers. 
  
Tussen 1928 en 1930 is de kerk versierd met de 

grote beelden van Jozef en Maria (door W.A. van 

der Winkel), de twee Liduina-tableaus onder deze 

beelden (door Wim Adolfs) en de grote schildering 

boven het altaar (eveneens door Wim Adolfs). 

Vrij snel daarna brak de crisis van de jaren dertig 

uit. In 1932 werden nog de nieuwe kaarsenstan-

daards voor het hoofdaltaar in gebruik genomen. 

Daarna ging alle aandacht naar de scheuren in de 

voorgevel van de kerk en het gebrek aan geld voor 

bouwkundige oplossingen. 

Henry de Wolf 
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KOFFIE-OCHTEND VANAF SEPTEMBER  

Ontmoeting op woensdagochtend 
 

Vanaf deze maand is er elke woensdag een koffie-

ochtend in de zaal van de pastorie. Vanaf 10 uur is 

er koffie en thee en tijd voor ontmoeting; een ge-

sprek, misschien iets lekkers erbij en wellicht tijd 

voor een kaartje leggen of een andere activiteit die 

zich aandient.  

Voorheen was er na de viering op woensdagoch-

tend een vanzelfsprekend kopje koffie, met ont-

moeting en een praatje. Na het wegvallen van de 

viering midden in de week, bleek de behoefte aan 

het ontmoetingsmoment op de doordeweekse och-

tend te blijven bestaan. 

Om die reden gaat de koffie-ochtend vanaf woens-

dag 3 september van start.  

Een ieder die zin heeft is van harte welkom. En 

wellicht komt in de toekomst ook de doordeweek-

se eucharistieviering weer terug in onze gemeen-

schap. 

Zien we u op woensdag 3 september? 

Om 10 uur is de koffie bruin! 
 

de pastoraatsgroep 

 
  

 

 

 
 

Reactie 

Om de kosten in de hand te houden, werden Gor-

zenkloklezers die het blad per post ontvangen, met 

een vorig nummer uitgenodigd te kiezen voor een 

betaalde toezending per post, of gratis meelezen 

via e-mail.  

We ontvingen de onderstaande hartelijke reactie 

van pastoor Chris Bergs uit Rotterdam: 

 
Gaarne ontvang ik de Gorzenklok voortaan 

per e-mail. Ik blijf graag op de hoogte. 

Het is steeds weer fijn om te lezen hoe de 

kerk nog steeds een goede plaats inneemt 

in de wijk en in Schiedam. Jullie laten 

steeds weer met allerlei initiatieven van je 

horen. 

Sterkte met het werk voor de kerk. 
 

pastoor Chris Bergs 
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KOFFIE-OCHTEND 

DOOR U VOOR U (2) 



 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

Via pastor Jean-Pierre Niati van het detentiecen-

trum bij Rotterdam-Airport, kwam de vraag voor 

spullen voor mensen in het centrum. Het gaat om 

een kinderwagen, nog in goede staat, oude mobiele 

telefoons en gebruikte horloges. Verder kan hij 

altijd kleding, vooral mannenkleding, broeken, T-

shirts en sportschoenen gebruiken. Ook wol voor 

de vrouwen, die zich vaak vervelen, is altijd wel-

kom. 

Als u spullen heeft kunt u het mij melden en kom 

ik het ophalen om naar Rotterdam te brengen. 

Bij voorbaat dank voor de medewerking 
 

Tineke Bastiaans (010-4260692) 

 
 

 

 

 
 

Beste lezers, 

Ik zou graag een keer een compliment uit willen 

delen, en wel aan Liesbeth Dingenouts. 

Ik lees haar stukjes over vroeger altijd met plezier. 

Dat zal natuurlijk wel komen doordat wij haar ou-

ders goed kenden. Als ze haar verhaaltjes vertelt, ga 

ik gewoon terug in de tijd, zó levendig vertelt ze 

het. Heerlijk vind ik dat! 

Zo ook haar stukjes in de Gorzette, ik lees ze altijd. 

Dus eigenlijk een dubbel compliment! 

Liesbeth, bedankt, en ga zo lekker door! 
 

Josien van Dijk 
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OPROEP 

DANKWOORD 

 

TERUGKOMVIERING 
op 28 september 2014 om half 10 

 

Gezinsviering voor alle kinderen,  
jongeren en hun ouders 

 

De communicantjes, vormelingen en  
doopouders van vorig jaar ontvangen hun 

kruisje terug uit de levensboom. 
 

Het kinderkoor zal zingen, 
begeleid door piano en drumstel. 

 
 

Een mooie start van het van nieuwe seizoen! 



 

 
 

 
 

 

H. Hartfeest en vrijwilligersfeest 

Op vrijdag 27 juni was het weer feest in de pasto-

rie, feest voor onze vrijwilligers. We begonnen de 

avond met een eucharistieviering waarbij we mee-

zongen met toepasselijke H. Hartliederen. 

Daarna werden de eerste twee panelen aan de al-

taarzijde van het kunstscherm ingezegend door 

pastor Henri Egging. (zie ook blz. 6) 

 

In de pastorie stond voor de vele vrijwilligers de 

koffie klaar met kleine gebakjes waarop motieven 

van de H. Hartkerk aangebracht waren. Na de kof-

fie zochten we een plekje in de als theaterruimte 

omgebouwde grote zaal om daar te gaan genieten 

van het optreden van cabaretier Berry Lussenburg. 

Op onnavolgbare wijze zette de komiek de wer-

king van de moderne economie uiteen. Een ander 

hoogtepunt was het gedeelte over de lotgevallen 

van mensen die via een reisbureau een vakantie 

hadden geboekt. Dat was echt lachen! 

Veel dank aan Berry voor zijn kosteloze kostelijke 

bijdrage aan een prachtige avond en een compli-

ment aan Corry Smits voor de uitstekende keuze 

van de cabaretier en het leggen van de contacten. 
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De verloting van de paaskaars was dit jaar ietsje  
anders geregeld. De namen van alle vrijwilligers 
waren in een grote hoed gestopt, zodat de vrijwilli-
gers die niet op deze avond aanwezig konden zijn 
ook een kans maakten. Geassisteerd door de dames 
Margo Heinsbroek en Jolanda Konings trok pastor 
Egging een van de briefjes en de naam was… Nol 
de Leede. Gefeliciteerd! 

De rest van de avond konden we ons tegoed doen 

aan de heerlijke zoete en hartige exotische hapjes, 

verzorgd door vrijwilligers van basisschool ’t 

Meesterwerk. Van de opbrengst kan die school ex-

tra dingen bekostigen voor de leerlingen. 

Het was laat toen de laatste vrijwilligers het licht 

uitdeden; ’n teken dat het weer ouderwets gezellig 

was.  

De vrijwilligers danken de vrijwilligers die dat 

mogelijk hebben gemaakt! 

 

 

 

 

 
 

Kerkopbouw 

Het project Kerkopbouw krijgt steeds concreter 

vorm. Coördinator Kees Koeleman vertelde in de 

nieuwsbrief die afgelopen maand uitkwam over de 

vorderingen van de organisatie van het Zondag-

plusproject, de Liduinaweek en het versterken van 

de banden tussen parochie en scholen.  
 

Op 30 november wordt de eerste Zondag-plus ge-

houden in drie kerken van de parochie. Vier men-

sen vormen de werkgroep die deze zondagen voor-

bereidt. Zij zorgen dat er workshops zijn en zorgen 

voor de publiciteit. Deze eerste Zondag-plus krijgt 

als thema: Advent-alert. 

Liduina staat volgend jaar in de belangstelling in 

heel Schiedam en ommeland. De parochie organi-

seert in april volgend jaar een speciale Liduina-

week; dat wordt een mix van pastorale, diaconale 

en liturgische activiteiten. Vijf Schiedammers vor-

men de werkgroep die deze week voorbereidt. 

Margo Heinsbroek is een van hen.  

Verschillende vrijwilligers en pastors van de paro-

chie hebben de afgelopen maanden ontmoetingen 

gehad op en met scholen. De onderlinge relaties 

worden zo versterkt. 

 

Veel meer informatie over de ontwikkelingen in de 

verschillende onderdelen van het project is te vin-

den in de Nieuwsbrief Kerkopbouw van juli 2014. 

Deze is in te zien via de parochiesite: 

www.goedeherderparochie.nl of mee te nemen in 

de kerk.  

19 

DE GOEDE HERDER 



 

 

 

 

 

Verhalenwedstrijd rond dierenzegening  
Een voor een druppelen de dierenverhalen binnen. 

De werkgroep die de dierenzegening op 4 oktober 

organiseert, riep de Gorzenkloklezers in het vorige 

nummer op hun dierbare herinneringen, hun grap-

pige anekdotes, hun mooie verhalen met en over 

dieren op schrift te stellen. 

De verhalen worden gebundeld en enkele zullen 

worden voorgelezen bij de viering in de Heilig 

Hartkerk.  

In die viering staan mens (Sint-Franciscus) en dier 

centraal. Het begint op Werelddierendag 4 oktober 

om 2 uur.  

Hebt u nog een mooi verhaal over uw huisdier te 

vertellen? Schrijf 't op (500 woorden is zo'n beetje 

het maximum) en stuur het naar jawobis@xs4all.nl 

of doe een briefje in de brievenbus van de pastorie. 

Voor het leukste, origineelste of grappigste verhaal 

stelt de Stichting Amivedi een leuk boekje be-

schikbaar.  

Wie wil meehelpen bij het lezen en bundelen van 

de verhalen, kan zich melden bij Janet Bisschop, 

tel. 06-22235696. 

Aan ieder: tot ziens op 4 oktober! 
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WERELDDIERENDAG 

HUMOR IN DE KERK 
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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, Henri Egging,  
 Avin Kunnekkadan, Mirjam 

    Heikens, Kees Koeleman. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

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

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Henri Egging, 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 


