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MET BRANDEND HART 
 
 
 
 
 

We vieren de Advent. We bereiden ons voor op het 
Kerstfeest. In de zondagsliturgie helpen ons daar-
bij de grote figuren uit de Advent: de profeet Jesa-
ja, Johannes de Doper en Maria. 
Alle drie aankondigers van de Messiaanse Tijd. 
Jesaja nog als een droomtijd in de verre toekomst, 
met zijn prachtige beelden over een bloeiende 
woestijn, over een tijd waarin zwaarden worden 
omgesmeed in ploegijzers. Johannes de Doper als 
de voorloper die Jezus aanwijst als "Hij die komen 
moet" met de woorden: "Zie het Lam Gods." 
Maria als degene die in antwoord op het woord 
van de engel Gabriël, haar fiat geeft en zo Moeder 
wordt van de Verlosser. Haar "mij geschiede naar 
uw woord" heeft het keerpunt in de geschiedenis 
mogelijk gemaakt. 
Die Messiaanse tijd, die met de geboorte van Jezus 
is begonnen, wat merken wij daar van? Er is nog 
veel honger in de wereld. Er ontstaan door ons on-
zorgvuldig omgaan met onze wereld meer woestij-
nen dan dat er omgezet worden in vruchtbare 
grond. Op hoeveel plaatsen krijgen ploegijzers 
geen kans, omdat wapengeweld het mensen onmo-
gelijk maakt te zaaien en te oogsten. Hoeveel men-
sen schrikken terug om hun instemming te geven 
aan initiatieven die onze wereld beter maken, om-
dat hen dat te veel kost. Op wereldniveau zien we 
hoe moeilijk de onderhandelingen verlopen over 
eerlijker handelsovereenkomsten tussen de rijke en 
arme landen. Op onze eigen schaal zien we dat de 
kloof tussen rijk en arm ook in ons land groter 
wordt.  
Dus maar geen Kerstmis vieren, omdat er toch 
niets terecht komt van de Messiaanse tijd ? 
Dat gaat tegen ons christendom in. Want gelovigen 
verliezen nooit de moed. Ondanks alle schijn te-
gen, blijft de kern van de Blijde Boodschap actu-
eel: het Rijk Gods is nabij. 
Vergeten we niet wat Jezus bij deze aankondiging 
er standaard bij zegt: "Bekeert U." 
We mogen blijven hopen op die betere wereld, als 
we ons houden aan Gods woord. 
Als we, tegen de stroom in, proberen te leven op 
een manier die ons milieu geen geweld aan doet. 
Als we overal waar we kunnen proberen vreedza-
me mensen te zijn. Als we instemmen met voor-
stellen om ons leven te veranderen in de goede zin, 
ook als ons dat de nodige moeite doet. 
De Advent is een uitgelezen tijd om aan de oproep 
van Jezus gehoor te geven: "Bekeert U." 
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Dan werken we mee aan de komst van het Rijk 
Gods. Dan kunnen we met een gerust hart ook dit 
jaar Kersmis vieren. Vrede op aarde aan alle men-
sen van goede wil. 
Mede namens de andere leden van het kerkbestuur 
wens ik u en uw dierbaren: een gezegende Advent 
en straks: Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Lessons and Carols met ons Gelegenheidskoor 

Op 21 december is er een bijzondere viering in de 
kerk van de Nederlandse Protestantenbond, aan de 
Westvest. Een Festival of Lessons and Carols 
(lezingen en liederen). Dit is een traditie uit de An-
glicaanse kerk die in Nederland steeds meer in-
gang vindt in de Adventstijd. Google maar op In-
ternet  Lessons Carols en je krijgt allerlei informa-
tie over deze vieringen kriskras door ons land.  
 

In de negentiende eeuw ontstond deze vorm van 
vieren, op de universiteiten in Engeland. Vooral in 
de Eerste Wereldoorlog kregen ze steeds meer be-
langstelling. Men vond troost in de oude teksten en 
bad voor de soldaten in de loopgraven. Nu nog is 
op de BBC op kerstavond alle tijd ingeruimd voor 
het beroemde Cambridge-koor dat de viering dan 
opluistert.  
 

Een aardigheid van deze eerste Schiedamse Les-
sons and Carolsviering is dat het Gelegenheids-
koor van onze parochie enkele carols zal zingen en 
ook de samenzang zal ondersteunen. We hopen 
dus dat parochianen van de H. Hartkerk de sfeer-
volle Westvestkerk (tegenover de Walvismolen) 
zullen kunnen vinden. De viering is op 21 decem-
ber. Aanvang: half 4.  
 

U gaat luisteren naar negen lezingen en negen lie-
deren. De lezingen bevatten teksten van belofte uit 
het Oude Testament en de geboorteverhalen uit het 
Nieuwe Testament. Leden van de Westvest-
gemeente zullen voorlezen. Ondergetekende is de 
voorganger. Zo zal het een oecumenisch treffen 
geworden. Na afloop bent u welkom bij een glaas-
je glühwein of iets anders.  
De organisatie hoopt dat ook in Schiedam, net als 
in heel veel steden in ons land, het Festival of Les-
sons and Carols een mooie traditie zal gaan wor-
den. 
 

Lidwien Meijer 

DOOR U VOOR U (1) 
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Zondag 7 december 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 
familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara 
Burger–Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, 
Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van 
Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 
Nellie Kouwenhoven, Elisabeth Helena van Noordt, 
Aad Osterholt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus 
Ronteltap, Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina 
Vermeulen – Schoenmakers, overledenen familie Vincent 
en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 
Zondag 14 december  
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 
familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara 
Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes 
Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 
Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach 
en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ouders Hersbach – 
Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ou-
ders Jeup – Franken, Laurentius Franciscus 
Anthonius Meijer, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth 
Helena van Noordt,  ouders Van der Pas – Van 
Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, 
Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen–
Schoenmakers, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, 
Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 
Zondag 21 december 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – 
Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard 
Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, 
ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, 
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina 
Vermeulen – Schoenmakers, Luud en Lenie van  
't Zelfde. 

MISINTENTIES  
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Lezing Marinus van den Berg in januari 
Marinus van den Berg is priester, en pastor in het 
verpleeghuis-Antonius in IJsselmonde. Hij schreef 
veel boeken, vooral over verwerking van verlies en 
rouw en is een veel gevraagd spreker op dit terrein. 
Op donderdag 29 januari komt hij in de St. Jan de 
Doper-Visitatiekerk een lezing geven over dit the-
ma. Aanvang 20.00 uur.  
Hieronder twee gedichten van hem, over hoe ver-
lies een mens kan veranderen, in het licht van Ad-
vent en Kerstmis.  

 
 

Lied van de hoop 
 

Geen enkele Kerst is hetzelfde,  
al kunnen ze op elkaar lijken.  
Elk jaar is hetzelfde kerstverhaal anders,  
want jij bent anders.  
Je merkt dat niet altijd op 
maar ineens kan je duidelijk worden 
dat het nooit meer hetzelfde zal worden.  
 

Geboorte en dood 
die steeds, op velerlei wijzen 
om ons heen zijn 
en niet altijd ver weg blijven,  
laten je anders horen en kijken.  
 

Geen enkele Kerst is hetzelfde.  
Je zit steeds vol verhalen en geluiden,  
denkend aan alles wat er gebeurde.  
 

Elk jaar is hetzelfde kerstverhaal anders,  
maar wat blijft is het lied van de hoop.  

 

 
De duisternis in gedragen 
 

Licht, de duisternis in gedragen,  
Verdrijft niet alle duisternis 
Maar vermindert wel haar macht.  
 

Liefde, de duisternis in gedragen 
Verdrijft niet alle haat,  
Maar tast wel haar tanden aan.  
 

Hoop, de duisternis in gedragen,  
Verdrijft niet alle wanthoop,  
Maar ontmantelt haar wel.  
 

Vrede, de duisternis in gedragen,  
Verdrijft niet alle oorlog,  
Maar zet wel een andere toon.  

LEZINGEN 
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Troost, de duisternis in gedragen,  

Verdrijft niet alle verdriet,  

Maar verlicht het wel.  
 

Verbondenheid, de duisternis in gedragen,  

Verdrijft niet alle eenzaamheid,  

Maar verlicht haar wel.  
 
 

 
 
 
 
 

Deuren en bakstenen mooi gerestaureerd 

De restauratie van kerk, toren en pastorie is nog 
steeds bezig, maar loopt wel langzaam ten einde. 
In de pastorie moeten nog muren worden bijge-
werkt en gevoegd. Bovenin de toren wordt aan 
binnen- en buitenkant nog druk gewerkt aan de 
stenen muren. En rond de kerk moeten er nog ste-
nen muurtjes worden gemetseld en her en der ijze-
ren sierstangen worden teruggeplaatst. 
 

Van buitenaf vallen twee mooie restauraties op. Zo 
zijn de deuren van de drie ingangen van het kerk-
gebouw in originele staat teruggebracht. Een heel 
karwei voor de schilders en houtbewerkers! Alle 
verflagen zijn verwijderd, houten delen zijn gere-
pareerd en het ijzerbeslag heeft een weersbestendi-
ge laag gekregen. Vervolgens zijn de deuren met 
vernis bewerkt, tot ze hetzelfde uiterlijk hadden als 
bij de ingebruikname van de kerk. Het resultaat is 
prachtig geworden! 
Ook de stenen reparaties aan de pastoriemuren en 
de muur van de pastorietuin zijn mooi geworden. 
De stenen zijn er speciaal in een stenenfabriek in 
Beesd voor gebakken. Op het einde van het bak-
proces worden er steenkolen op de bakstenen ge-
gooid. Diverse stenen ontvangen zo een ruw en 
onregelmatig uiterlijk omdat sommige delen van 
stenen dan veel warmer worden dan andere. Wat 
bij de bouw van de kerk een bezuinigingsmaatregel 
was (het gebruik van onregelmatige stenen), kost 
nu juist extra geld! Ga maar eens bij de vernieuw-
de linkerhoek van de pastorie kijken naar het resul-
taat. De levertijd van de stenen was ruim drie we-
ken, maar dan heb je ook wat: bewust verkeerd 
gebakken stenen! 
 

In komende Gorzenklokken meer over de restaura-
tiewerkzaamheden.  
Mocht u niet in staat zijn de werkzaamheden met 
eigen ogen te volgen, als u een computer heeft, 
kunt u op onze website www.heilighartkerk.nl 
foto's van het werk bekijken. 
 

Henry de Wolf 

RESTAURATIE 
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Dag van de dialoog geslaagd  

Op 8 november was het op verschillende plek-

ken in de stad weer de Dag van de Dialoog.  

Voor het zevende jaar kwamen groepen Schie-

dammers, autochtoon en allochtoon, bijeen om 

te praten in kleine groepen.  

Uit onze parochie kwamen acht deelnemers.  

In wijkgebouw De Erker waren zes tafels inge-
richt. Bij elke tafel zat een gespreksleider en vijf à 
zes deelnemers. Ik zat aan tafel met een Turkse 
man en een Turks meisje. Zij zat op de Havo. De 
anderen waren geboren en getogen in Nederland. 
Een vrouw van bijna tachtig jaar had jarenlang een 
groentezaak gehad met haar man. 'Het was hard 
werken maar we waren heel gelukkig',  vertelde ze. 
De gespreksleidster was een stagiaire bij vluchte-
lingenwerk Schiedam, en ze studeerde psychologie 
in Dordrecht.  
Het gesprek ging over dromen en idealen. Welke 
dromen heb je?  
De Turkse man, die slecht Nederlands sprak, had 
voor zichzelf geen dromen. Hij stond 's ochtends 
heel vroeg op, werd met een busje opgehaald om 
in de tomatenteelt te gaan werken. Hij kwam laat 
thuis, verdiende weinig. "Ik heb wel een droom, 
dat mijn kinderen het beter krijgen dan ik", zei hij. 
Ook de oude dame dacht aan de toekomst van de 
kinderen. "Mijn ideaal was om met mijn man heel 
oud te worden samen. Maar hij is twaalf jaar gele-
den gestorven. Nu leef ik verder voor de kinderen 
en de kleinkinderen. Ook een zoon van mij is ge-
storven. Ik hoop dat mijn man en mijn zoon samen 
zijn. Ik denk het wel. Soms voel ik dat ze bij me 
zijn." 
De Turkse Havo-scholiere werd nogal eens gepest 
met haar hoofddoek. "Ik zeg dan maar niets tegen 
die jongen die dat doet. Ik blijf vriendelijk en blijf 
hem helpen als hij me iets vraagt. Soms zeggen ze 
tegen me: "Ga terug naar je land", maar Nederland 
ís mijn land, ik ben hier geboren. Elk jaar gaan we 
met ons gezin zes weken naar Turkije. Het is er 
altijd leuk, vooral in het dorpje waar mijn oma 
woont. Maar ik hoor in Nederland. Ik zou ook wel 
eens naar Egypte willen, de piramides zien." 
De gespreksleidster werd vroeger ook veel gepest, 
vertelde ze. "Maar toen heb ik bij mezelf de knop 
omgezet. Ik dacht: van jullie mag ik er niet bijho-
ren, nou dan niet, dan ga ik mijn eigen gangetje 
wel. En sindsdien doe ik wat in me opkomt. Ik heb 
veel vrienden en vaak hebben mensen bewonde-
ring voor mijn spontane invallen." 
 

 

TERUGBLIK (1) 
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Een mooie reis maken, was een droom van iemand 
anders. "Naar Indonesië, ik weet niet hoe het komt, 
maar dat land trekt me." 
Na afloop van het groepsgesprek, dat twee uur duurde, 
werden we getrakteerd op een heel lekkere lunch.  
Op drie plekken waren er op 8 november gesprek-
ken, met ruim honderd deelnemers. In de Magnalia 
Deikerk, in de Erker en in kerkgebouw de Ark. De 
moeite waard om elkaar zo te ontmoeten rondom 
vragen die bijzondere verhalen losmaakten. Het 
was ook niet alleen een ontmoeting tussen autoch-
toon en allochtoon, maar ook tussen ouderen en 
jongeren.  

Lidwien Meijer 
 
 

 
 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Afdeling Zuid van De Zonnebloem heeft, wegens 
eerder vertrek dit jaar, dringend behoefte aan een 
nieuwe secretaris (M/V). Heeft u ervaring in het 
notuleren van vergaderingen en bent u redelijk 
vaardig op de computer? Laat u ons dan weten of u 
ons, gemiddeld een dagdeel in de maand, kunt hel-
pen. U doet daarmee goed werk voor de vereniging 
en ook voor de gasten van De Zonnebloem. 
Mocht u liever penningmeester (M/V) willen wor-
den, meld u dan ook aan. Voor de huidige secreta-
ris/penningmeester betekent het overnemen van één 
van zijn taken een welkome verlichting. 
Mogen wij op u rekenen?  
Bel even met dhr. H. Hamerslag, 010-4267915  
of dhr. S.P. van der Linden, 010-4352584 voor 
verdere informatie. Bij voorbaat dank.  
 
 

 
 
 
 
 

 

Op vrijdag 19 december a.s. houdt 
de Afdeling Zuid van de Zonne-
bloem de Kerstviering in de pas-
torie.  
Om 10.00 uur staat de koffie klaar 
en tussen de middag is er een heerlijke 
kerstmaaltijd.  
Tussendoor zijn er leuke activi-
teiten en is er ruimte voor per-
soonlijke gesprekken.  
Rond 16.00 uur zal deze gezel-
lige ontmoetingsdag ten einde 
zijn. Iedereen is van harte welkom!  

ZONNEBLOEM (2) 

ZONNEBLOEM (1) 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
 

Nominatie Gorzenkerk voor landelijke prijs. 

Wellicht heeft u het al via de krant of de radio of 
lokale televisie vernomen. De Stichting Vrienden 
van de Heilig Hartkerk heeft bijzonder goed 
nieuws te melden! Onze kerk is genomineerd 
voor de landelijke prijsvraag 'Erfgoed op Eigen 
Benen'. Deze prijsvraag, met als hoofdprijs  
€ 100.000, is bestemd voor religieuze gebouwen 
die door een extra of een nieuwe bestemming een 
duurzame publieke functie kunnen krijgen. De 
prijsvraag is uitgeschreven in het kader van 2008: 
Het Jaar van het Religieus Erfgoed en heeft voor-
aanstaande Nederlanders in het Comité van Aan-
beveling, waaronder Prof. mr. Pieter van Vollen-
hoven, dr. Bas Plaisier, kardinaal Simonis en de 
bekende kunsthistoricus Prof. Dr. Henk van Os. 
De vriendenstichting heeft een plan ingediend 
voor de ontwikkeling van het souterrain onder de 
kerk. De prijsvraag komt voor onze kerk op een 
wel heel mooi moment. De restauratie van het 
kerkgebouw wordt deze maand afgesloten. Het 
zou prachtig zijn om te kunnen aansluiten met 
een volgende grote klus: het benutten van de kel-
derruimte onder de kerk. Menigeen onder ons 
heeft goede herinneringen aan de toneelvoorstel-
lingen, danslessen of parochie-activiteiten onder 
de kerk. Momenteel wordt slechts een klein deel 
van de kelder benut  voor opslag. 
 

Voor de plannen weet de vriendenstichting zich 
van harte gesteund door het kerkbestuur, het bis-
dom Rotterdam en de gemeente Schiedam.  
Op de openbare parochieavond van 17 november 
j.l. zijn twee prachtige brieven voorgelezen, 
waarvan ik u enkele citaten niet wil onthouden. 
 

Brief bisdom Rotterdam 

Namens de bisschop en het gehele bestuur van 
het bisdom spreekt bisdom-econoom Bakker 
"onze welgemeende erkentelijkheid uit voor het 
vele werk en voor de grote inzet van zo vele vrij-
willigers ten behoeve van de reeds verrichte her-
stelwerkzaamheden aan de H. Hartkerk. Deze 
'veelkleurige oude dame' is door de betrokken-
heid van velen een herkenbaar baken in de kerke-
lijke en maatschappelijke samenleving van Schie-
dam." En over de plannen voor de kelder, die 
Bakker de kroon op het project H. Hartkerk 
noemt, schrijft hij verder: "Met u zijn wij van 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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mening dat het een grote aanwinst zal zijn indien 
kerkelijke en maatschappelijke organisaties kun-
nen beschikken over een aangemeten publieke 
ruimte en dat heel bewust over de parochiële 
grenzen heen (…). Hoewel nog niet alle vragen 
zijn beantwoord (…) wil ik nu reeds niet nalaten 
om u van harte vanuit het bisdom te ondersteunen 
bij de realisatie van dit belangrijke initiatief. Op 
een diocesane inspanning in deze mag u reke-
nen." 
 

Brief gemeentebestuur Schiedam 

De volgende passage is overgenomen uit de 
mooie brief van het college van Burgemeester en 
Wethouders van Schiedam: "Het college heeft 
met grote belangstelling kennis genomen van het 
plan en steunt uw initiatief om een goede herbe-
stemming voor het souterrain te vinden. De ge-
meente staat open om de plannen nader met de 
stichting te bekijken en daarbij ook aandacht te 
besteden aan de financiële aspecten van de plan-
vorming. Het college zal met u daarover graag 
verder van gedachten wisselen."  
 

Spannende weken! 

Dinsdagmiddag 2 december komt een jury, geleid 
door mr. Frank Visser, beter bekend als "de Rij-
dende Rechter", de plannen met eigen ogen bekij-
ken. 18 December worden de prijzen in Middel-
burg uitgereikt. Dat worden nog een paar span-
nende weken. We branden maar een extra kaars-
je! 
In het kerstnummer van de Gorzenklok leest u 
meer over de uitslag. Op onze internetsite 
www.heilighartkerk.nl wordt u op de hoogte ge-
houden van de laatste ontwikkelingen. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
e mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

 
 

 

 

 

Taizéviering in de Advent  

Op woensdag 3 december a.s. is er weer een Tai-
zé-viering in de Oud-katholieke kerk op de Dam, 
ditmaal rond het thema Wachten, passend bij de 
Advent. Aanvang 19.00 uur. 
We zullen in elk geval zingen: 
Wait for the Lord, whose day is near 

Wait for the Lord, keep watch, take heart.  
(Wacht op de Heer, hij komt spoedig, wacht op 
de Heer, wees waakzaam).  
Van harte welkom!  

 

Lidwien Meijer 

TAIZÉVIERING 
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Maandag 1 december 
Om 19.30 uur vergadert de pastoraatsgroep in de 
pastorie 
 

Dinsdag 2 december 

Z. Jan van Ruusbroec, Zuid-Nederlandse schrijver / 

mysticus 

Omstreeks 16.00 uur bezoekt de jury van 'Erfgoed 
op eigen benen' ons gebouw. Zie ook blz. 8 
 

Vrijdag 5 december   

Eerste Vrijdag 

Pakjesavond 
 
Zaterdag 6 december   

Sint Nicolaas 
 

Zondag 7 december 
Tweede zondag van de Advent 

H. Ambrosius 

Solidaridad 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met zang van de Cantorij o.l.v. 
Nel de Heer. 

Voorganger: pater A. Heeren S.D.B 
Jesaja 40,1-5.9-11 / Marcus 1,1-8  

Na de viering is er koffie en thee in de pastorie. 
 
Maandag 8 december 
Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria 

Hoogfeest 
 

Dinsdag 9 december 
Dag van de Rechten van de Mens 

 

Zaterdag 13 december   
H. Lucia 
 
Zondag 14 december 
Derde zondag van de Advent 

H. Johannes van het Kruis 
Om 09.45 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: Corry Smits 
Jesaja 61,1-2a.10-11 / Johannes 1,6-8.19-28 
 

AGENDA 

Johannes verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer ver-
mag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem 
te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik 
heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met 
de heilige Geest.’  Marcus 1,7-8  
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Na de viering vraagt het team van Amnesty Inter-
national u weer uw medewerking aan de schrijfac-
tie. Daarna is er koffie en thee in de pastorie. 
 

Maandag 15 december 

Om 19.30 uur vergadert het kerkbestuur (pastorie) 
 

Woensdag 17 december 
Om 16.30 uur kerstviering St. Bernardusschool 
 

Donderdag 18 december 
Om 11.00 uur kerstviering KVO in de pastorie 
Om 18.30 uur kerstviering St. Willibrordusschool 
 

Vrijdag 19 december 

Om 09.30 uur kerstviering St. Jozefschool (kerk) 
Van 10.00 – 15.00 uur: kerstviering Zonnebloem 
in de pastorie (zie blz. 7) 
 

Zaterdag 20 december 

Om 14.00 uur kerstconcert van de Jeugd Rijn-
mondband (in de kerk) 
 

Zondag 21 december 
Vierde zondag van de Advent 

Om 09.45 uur Eucharistieviering   
met samenzang en orgelspel. 
Voorg.: pastoor R.M. Kuypers 
2 Samuel 7.1-5.8b-12.14a.16  
Lucas 1,26-38 

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

 
 
 

 
 

Er bestaat bij mensen een natuurlijke weerstand 
tegen ideeën waar ze niet zelf opgekomen zijn! 

 

(uit de Gerarduskalender)  

De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwa-
men, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de 
Messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met 
water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is ie-
mand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet 
eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 
Johannes 1,24-27 

Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God 
heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noe-
men. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Aller-
hoogste worden genoemd.'  Lucas 1,29-32 

SPREUK VAN DE MAAND 

Kijk voor het overzicht van de  
vieringen rond Kerstmis op blz. 19 
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Openbare bestuursvergadering 
Aansluitend op de reguliere kerkbestuursvergade-
ring, konden parochianen op 17 november j.l. een 
toelichting krijgen op pastorale en financiële za-
ken, de clustervorming en de restauratiewerkzaam-
heden. Inclusief kerkbestuur waren er 18 personen 
aanwezig. 
 
Pastoraat 

Marian Bergwerf en Lidwien Meijer starten de verga-
dering met het onderwerp waar het eigenlijk allemaal 
om draait: het pastoraat. Marian vertelt de aanwezi-
gen dat het kerkbestuur bij het bisdom een aanvraag 
heeft ingediend om van de huidige Kerngroep Pasto-
raat een officiële Pastoraatsgroep te maken. Als de 
clustering van parochies is voltooid, zullen de pasto-
raatsgroepen per locatie (de oude parochies) het aan-
spreekpunt zijn voor pastorale zorg. Het is goed om 
dan te kunnen beschikken over een pastoraatsgroep 
die met enig gezag kan spreken. 
Aan pastorale scholing wordt gewerkt in onze paro-
chie. Ted Konings en Janet Bisschop hebben kort 
geleden hun derde module met succes afgerond. Ge-
feliciteerd! 
Lidwien vertelt over een brainstorm-middag van de 
kerngroep pastoraat over de pastorale situatie in onze 
parochie. Er zijn veel en actieve vrijwilligers en er 
gebeurt veel in onze parochie, tegelijk zijn er 's zon-
dags weinig mensen in de kerk. Besloten is meer in te 
zetten op activiteiten voor kinderen, onder het motto: 
als je kinderen kunt trekken, komen de ouders mee. 
Er zijn een aantal concrete activiteiten die momenteel 
nog worden uitgewerkt. U hoort er later meer over. 
 
Financiën: begroting 2009 

Penningmeester Louis van Poppel deelt de begroting 
2009 uit en loopt alle posten door. Hij verwacht dat de 
vaste kerkbijdragen zullen stijgen. De collectes en 
inkomsten uit misintenties lopen langzaam terug. 
Verder hoopt de penningmeester dat er in 2009 lagere 
inkomsten uit de huur zullen zijn, omdat dat betekent 
dat er in de kelderruimte onder de kerk werkzaamhe-
den plaatshebben om deze op te knappen voor toe-
komstig verhuur. Incidentele baten, als de rommel-
markten, blijven belangrijke inkomstenbronnen voor 
de parochie, waarmee "leuke dingen" kunnen worden 
gedaan. 
Aan de lastenkant worden stijgingen verwacht van de 
uitgaven voor energie en het onderhoud. 
Het verwachte positieve saldo over 2009 is een be-
scheiden € 450,-. 

TERUGBLIK (2) 
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Renovatie, souterrain en onderhoud 

Cokke Lansbergen licht de gebeurtenissen rond de 
gebouwen toe. De in volle gang zijnde renovatie 
wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Paul van Ber-
kel te Waddinxveen. Het werk gebeurt met een taak-
stellend budget, wat inhoudt dat tegenvallers gecom-
penseerd moeten worden met meevaller, met als doel 
uit te komen op een eindbedrag van € 160.000 voor de 
nog lopende werkzaamheden. "Het gaat tot nog toe 
redelijk goed. Er zijn wel wat meer uitgaven, maar die 
zijn zeker niet dramatisch." Voor Kerstmis moeten de 
werkzaamheden aan de buitenzijde klaar zijn. 
Het metselwerk rond de galmgaten valt tegen. Een 40 
meter hoge steiger zou zo’n € 35.000 euro extra kos-
ten en is financieel geen optie. Onze torenklokrepara-
teur Elderhorst heeft een mooie oplossing: een uit-
schuifsteiger die na gebruik eigendom van de paro-
chie blijft en in de toekomst nog gebruikt kan wor-
den. Momenteel hangt het bakje aan de toren. Veilig, 
maar je moet geen hoogtevrees hebben! 
 

De plannen voor herontwikkeling van het souterrain 
(de kerkkelder) zijn inmiddels wel bekend. Probleem 
voor potentiële huurders is de hoge aanvangskosten. 
Geprobeerd wordt om deze eerst zelf te financieren. 
Dan komen de huurders vanzelf, want er is zeker be-
langstelling. 
De kerk doet mee aan een prijsvraag om de aan-
vangskosten te financieren (zie voor details bladzij-
den 8 en 9). De ontwikkeling van de kelder wordt 
gesteund door het bisdom en het Schiedamse ge-
meentebestuur. 
 

Onderhoud algemeen: het bisdom heeft laten weten 
dat er geen nieuwe brandslangen hoeven te worden 
aangelegd. In plaats daarvan worden er poederblus-
sers bijgeplaatst. De beide CV-ketels in de pastorie 
zijn zo intensief gebruikt, dat ze hun technische le-
vensduur al hebben overschreden. Cokke vraagt be-
grip voor de soms lage temperatuur in de kerk: we 
kunnen het in onze grote en hoge kerkruimte nu een-
maal niet behaaglijk maken zonder extreme kosten. 
Onderzocht wordt of de kachel bij het koor iets kan 
worden gedraaid. 
Tot slot vraagt Cokke aandacht voor een medestander 
voor onze gewaardeerde klusjesman. 
 

Clustering 
Pater Koos de Rooij, de voorzitter van het kerkbe-
stuur, verhaalt over de clustering. De parochies van 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zullen samen-
gaan in één cluster, met één pastoraal team en één 
kerkbestuur. Daaronder de (voormalige) parochies als 
locaties die worden gedraaid door vrijwilligers. "Of 
de Gorzen als kerkgemeenschap blijft bestaan, hangt 
van uzelf af." Het is niet zeker dat alle kerken blijven 
bestaan. "Doorslaggevend is dat er op de locatie een 
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vitale gemeenschap is die de financiële lasten van een 
kerkgebouw kan dragen. Nu is dat gelukt. Maar hoe 
in 2015, in 2030?" Koos vervolgt: "aan de andere 
kant is kerkgang slechts één aspect. Het gaat ook om 
andere zaken, zoals de binding met de wijk. Daar is 
de afgelopen jaren in deze parochie goed aan ge-
werkt. De mensen weten de pastorie te vinden!" 
Tot slot dankt hij alle vrijwilligers voor hun inzet: 
"dat is één van de sterke punten van deze parochie" 
en hij verwijst naar het motto: Samen sterk voor de 
Gorzenkerk! 
 

De volgende openbare vergadering is op 20 april 
2009. Een officieel en volledig verslag van deze 
avond zal later deze maand beschikbaar zijn. 
 

Henry de Wolf 

Op 18 september j.l. hebben enkele vrijwilligers van 
onze parochie een boottochtje gemaakt in het kader 
van de door de gemeente Schiedam georganiseerde 
"Vrijwilliger van het jaar-verkiezing". In de Gorzen-
klok van oktober heeft u er al iets over kunnen lezen. 
Van de gemeente kregen wij onderstaande foto toe-
gestuurd, die wij u niet willen onthouden.  

Burgemeester Verver bedankt Margo Heinsbroek voor haar 

vrijwilligerswerk 
 

 
 
 
 
 

Voor de maand december is er nog slechts één ac-
tiviteit bekend van het programma van Gezond in 
Zuid: 
Dinsdag 9 december 2008: 
Gaan zoals je bent. Lezing over uitvaartzorg door 
Hans Scheel van Monuta, in de Alewynzaal van 
zorgcentrum François Haverschmidt.  

BOOTTOCHT VRIJWILLIGERS 

          GEZOND IN ZUID 
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Missie-Zendingskalender 2009:  

Dromen van vrede en verzoening 

De Missie-Zendingskalender is er weer. De editie 
van 2009 bevat dertien kleurrijke platen van de 
Colombiaanse kunstenaar Jafeth Gómez. Gómez is 
geboren en opgegroeid in Colombia, het land waar 
het langst lopende conflict van heel Latijns-
Amerika woedt, zo stelt de katholieke missionaire 
ontwikkelingsorganisatie CMC Mensen met een 
Missie. 

Maar er is in Colombia meer dan alleen geweld. 
Jafeth Gómez maakt deel uit van een groep van 
schilders, musici en schrijvers die "dromen van 
vrede en verzoening". Samen richtten deze kunste-
naars de beweging Teoartística op. 
Gómez zelf zegt over zijn schilderingen: "Mensen 
herkennen hun verlangen naar vrede en verzoening 
in mijn schilderijen. Ze geloven niet meer in ge-
weld. Ook in Colombia kun je de keuze maken 
voor vrede. Het is wel een vrede waaraan je moet 

MISSIE-ZENDINGSKALENDER 
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blijven werken. Ik doe dat als kunstenaar." 
De Missie-Zendingskalender is een uitgave van 
CMC Mensen met een Missie en de Nederlandse 
Zendingsraad. In de kalender willen de uitgevers 
christenen uit het Zuiden een stem geven. De ver-
koop van de Missie-Zendingskalender komt ten 
goede aan het werk van CMC.  
 

De kalender 'Dromen van vrede en verzoening' is 
verkrijgbaar voor € 6,50 (plus € 3,25 verzendkos-
ten). Bestellen kan op velerlei manieren: 
per telefoon, 070 3136733, 
per e-mail campagnes@cmc.nu  
of via internet www.cmc.nu.  
Schriftelijk bestellen kan ook: CMC Mensen met 
een Missie, Antwoordnummer 10842, 2501 WB te 
De Haag (postzegel niet nodig). 
 
 
 

 
 
 

 
Op vrijdag 14 november 2008 is op 84-

jarige  
leeftijd overleden 

 

Henderina Maria Wilhelmina 
Vermeulen - Schoenmakers 

 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 
in onze gebeden. 

 

 

 

 

Gezocht: collecte-regelaar 

Elke week gaat in onze kerk de collecteschaal 
rond. Tijdens de offerande wordt ook van u een 
offertje gevraagd, een bijdrage uit uw portemonnee 
voor de eigen parochie.  
Er zijn daarnaast bijzondere collectes, bijvoorbeeld 
voor Solidaridad, de Vastenactie, Memisa, Miva, 
de Week van de Nederlandse missionarissen, enz.  
Onze parochie zoekt iemand die het op zich wil 
nemen om deze collectes te regelen. Dat wil zeg-
gen: bestellen van promotiemateriaal, plannen van 
collectanten, verzorging publiciteit (posters ophan-
gen, verzorgen stukje in Gorzenklok), enz. Het zou 
mooi zijn als een vast iemand zich daarvoor wil 
inzetten.  
Meer informatie bij Ted Konings.  

FAMILIEBERICHTEN 

OPROEP 



 

17 

 
 
 
 
 

Er is een roos ontsprongen 

Volgens de stamboom die de evangelist Matteüs 
van Jezus geeft, was Jesse ofwel Isaï de vader van 
David, uit wiens geslacht Jezus is geboren. De 
apostel Paulus citeert met betrekking tot Jezus een 
profetie van Jesaja: "Jesse zal een telg voortbren-
gen..."  
 

Boom van Jesse 

De kerkvaders verduidelijken deze beeldspraak. Zo 
zegt Tertullianus: "Uit de wortel van Jesse groeit 
een boom. De wortel van Jesse is het geslacht van 
David en de boom uit de wortel is Maria die af-
stamt van David. De bloem van de boom is 
Maria’s zoon, Jezus Christus." 
De middeleeuwse schilderkunst brengt deze af-
stamming van Jezus in beeld als de boom van Jes-
se. Het is een boom met veel takken, waarop de 
voorvaderen van Jezus en soms ook de profeten 
zijn gezeten die de komst van Jezus hebben voor-
speld. Op de grond bij de stam ligt Jesse en in de 
top wordt vaak Maria met het kind Jezus afge-
beeld.  
 

Rijs 

De boom van Jesse wordt bezongen in het kerst- 
en Marialied 'Er is een roos ontsprongen'. Een ou-
de variant zegt: 'Er is een rijs ontsprongen.' Dit is 
meer in overeenstemming met de bijbelse gege-
vens (een rijs is namelijk een jong, dun takje), 
maar de grote Maria-devotie heeft de voorkeur aan 
een roos gegeven, een symbool van Maria.  
Het lied is van Duitse oorsprong uit de omgeving 
van Trier en dateert uit de 15de eeuw. De dichter is 
onbekend; de oude melodie werd gecomponeerd 
door Michael Praetorius (1571-1621). 
 

Toon Brekelmans 
Kerkhistoricus 

DOOR U VOOR U (2) 
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Lichtjestocht 

We hopen dat er weer heel veel kinderen zullen 
zijn op 21 december om 17.00 uur. Want dan hou-
den we weer een lichtjestocht door de wijk.  
Startpunt is molen 'De Nolet'. De kinderen komen 
onderweg figuren uit het kerstverhaal tegen en 
gaan  samen op zoek naar de drie koningen, die 
onderweg de ster zijn kwijtgeraakt. 
Alle kinderen worden uitgenodigd om een klein 
stukje speelgoed, zoals kleurpotloden of een knuf-
felbeestje mee te nemen. De geschenken zullen 
worden aangeboden aan het kerstkind.  
De tocht eindigt bij het stalletje in de kerk. We 
sluiten af met iets te drinken en wat lekkers voor 
alle kinderen en ouders/begeleiders.  
De organisatie zorgt ervoor dat de geschenken te-
rechtkomen bij kinderen die ze met veel plezier 
zullen ontvangen.  
Zie ook de advertentie hiernaast. 
 

Rommelmarkt 

Wij kunnen weer terugkijken op een gezellige 
rommelmarkt die op zaterdag 1 november werd 
gehouden. Bovendien heeft die ook een flink be-
drag opgeleverd:  € 1806,39! Deze som is een 
stukje hoger uitgevallen door een later toegevoegd 
bedrag. 
Dit mooie resultaat is in deze dure (restauratie)
tijden zeer welkom. Alle schenkers van goederen, 
klanten en vrijwilligers: heel hartelijk dank! 
 

De eerstvolgende rommelmarkt, in het voorjaar 
van 2009 (datum wordt vroegtijdig bekend ge-
maakt), is een jubileum: het is in 2009 het 15e jaar 
van de rommelmarkten in onze kerk. De komende 
voorjaarsrommelmarkt is bovendien de 25e. We 
willen er iets bijzonders van maken. Suggesties 
zijn welkom bij: Margo, Hans en Henry. 
 

Kerkversieren voor Kerstmis 

De versieringswerkzaamheden in en aan onze kerk 
beginnen op zondag 14 december, om even na 
13.00 uur. We hopen weer op vele handen van on-
ze parochianen en van kerkgangers van de Engels-
talige gemeenschap. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. De gezellige 
sfeer moeten we samen maken! In de maand de-
cember zullen de kerststal met beelden, kerstster, 
de grote en kleinere kerstbomen, het glanzende 
koper, de kerstbloemstukken, kerstboodschap ach-
terin de kerk, etc. worden aanschouwd door zo'n 
2500 tot 3000 kerkbezoekers.  

NIEUWS 
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Samenwerking in cluster Nieuwe Maas 

Op drie december is er een bespreking met alle 
parochies in het cluster. Behalve een delegatie 
van de zes kerkbesturen, zijn tevens alle beroeps-
krachten (pastoors, administratoren en pastorale 
werkers) uitgenodigd. De vergadering wordt ge-
leid door medewerkers van het bisdom. 
Er is geen agenda opgesteld. De fase waarin het 
samenwerkingsproces zich bevindt is er nog 
steeds een van aftasten. Volgens planning moet 
deze fase over een jaar zijn afgerond, waarna het 
clusteringsproces pas echt gaat beginnen en dan 
na één jaar gereed moet zijn.  
We houden u op de hoogte. 

Jullie krijgen een lichtje uitgereikt en gaan op zoek 
naar de drie koningen. De koningen zijn hun geschen-
ken op hun barre tocht kwijtgeraakt, maar willen toch 

graag iets meenemen voor het Kerstkind. 
Alle kinderen worden uitgenodigd een klein  

speelgoedje (bijvoorbeeld een kleurboek of knuffeltje)  
mee te brengen als geschenk.  

De tocht eindigt met een verhaal bij  
de grote kerststal in de H. Hartkerk.  

We sluiten af met iets lekkers.  
De geschenken gaan naar kinderen die ze met veel 

plezier zullen ontvangen. 
 

Wil je meedoen? Zorg dan dat je om 17.00 uur  
bij molen 'De Nolet' bent. Tot dan! 
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Het waren vier leerzame avonden met Frans Rosier 
over de Romaanse mens, de kerken en het daarbij 
behorende glas-in-lood. Het was weer een echte 
'bedevaartstocht' door Frankrijk! Bovendien kre-
gen we een prachtig boek om het later nog eens na 
te kunnen lezen. Ook de Franse kaas en de wijn na 
afloop waren bijzonder smakelijk! 
Frans en Sjaan, bedankt! 

Margo Heinsbroek 

DANKWOORD 

 
 

Woensdag 24 december 18.30 uur 
GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 
voorganger: Lidwien Meijer  

m.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Henry de Wolf 
kerk open: 18.00 uur 

kerstliederen vanaf: 18.15 uur 
 

Woensdag 24 december 22.00 uur 
NACHTMIS  

(i.s.m. de Engelstalige gemeenschap) 
voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B. 

m.m.v. het H. Hartkoor 
Orgel: Henry de Wolf 
kerk open: 21.30 uur 

kerstliederen vooraf: 21.45 uur 
 

Eerste Kerstdag 25 december 09.45 uur 
 

EUCHARISTIEVIERING 
voorganger: pater J.F. de Rooij S.C.J. 

m.m.v. het H. Hartkoor 
 

Tweede Kerstdag 26 december 
GEEN VIERING 

 

 (Wijzigingen voorbehouden; zie volgende Gorzenklok) 

 

HUMOR  


