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Per 1 januari krijgt onze parochie een nieuwe ad-

ministrator. Pastor Duynstee neemt de verantwoor-

delijkheid voor het welvaren van de parochie over. 

Tegelijk treedt pastor Biesjot weer in dienst van de 

parochie. Samen met de  pastores Meijer en Koele-

man gaan zij het pastorale team vormen voor de 

beoogde pastorale eenheid Nieuwe Maas, bestaan-

de uit de steden Schiedam, Vlaardingen en Maas-

sluis. 

Dat betekent dat ondergetekende afscheid neemt 

en daarom staat dit zogenaamde 'pastorale woordje' 

in het teken van mijn vertrek. Ik zal het vreemd 

vinden, na toch heel wat jaren met onze parochie 

(dat kan ik nu nog zeggen) meegeleefd te hebben, 

dat ik op afstand kom te staan. 

In de jaren dat ik aan de parochie van het Heilig 

Hart verbonden ben geweest is er veel gebeurd. 

Eerst waren het enkele jaren, toen pastor Biesjot 

zijn eerste ervaringen opdeed als priester.  

Na pastoor Van Well heb ik hem toen wat op de 

achtergrond begeleid. Inmiddels is hij na enkele 

andere benoemingen (deels) terug in de Gorzen. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal hij gaan wonen in 

Maassluis. 

Na het vertrek van pater Lieberom ben ik weer te-

ruggekomen in de parochie. Ook toen ben ik voor 

vele parochianen op de achtergrond gebleven. 

Mijn hoofdaandacht ging uit naar het bestuur van 

de parochie. Veel  taken van de parochie worden 

immers uitgevoerd door de parochianen zelf.  

De laatste jaren gelukkig begeleid door pastor 

Meijer, die in deeltijd voor onze parochie beschik-

baar is. 

In het bestuur zijn in de loop der jaren veel veran-

deringen geweest. Ik heb veel waardering voor de 

inzet van al die leden die hun krachten voor de pa-

rochie hebben gegeven en ook het huidige bestuur 

staat zijn mannetje. Soms was het wel eens span-

nend, soms viel er een onverwachte vacature, maar 

die kon  gelukkig worden ingevuld. Ook in de di-

verse werkgroepen is er iedere keer versterking 

gekomen, als dat nodig was. Al zijn er helaas drin-

gend nieuwe 'schouders' nodig op verschillende 

plaatsen om als parochie vitaal te kunnen blijven. 

Het is jammer genoeg soms niet zonder pijn ge-

gaan, en voor zover ik daar mede oorzaak van ben, 

bied ik mijn verontschuldigingen aan.  

Het waren ook roerige jaren rond het voortbestaan 

van de kerk als liturgische ruimte. Maar de onver-

moeibare inzet van vele parochianen hebben de 
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dreiging afgewend. Het is nu zaak om de verwor-

ven nieuwe kansen te benutten. Het oprichten van 

de Stichting Vrienden van de Gorzenkerk heeft op 

een uitstekende wijze de materiële positie van kerk 

en parochie versterkt. Het is heel bewonderens-

waardig dat in zo'n korte tijd het achterstallig on-

derhoud aan kerk en pastorie geregeld kon worden. 

Daar heb ik persoonlijk nauwelijks aan hoeven bij-

dragen, want de betrokkenheid van velen was heel 

groot. Daar mag de parochie trots op zijn. 

Dit zijn maar enkele uitspringende gebeurtenissen 

uit 'mijn' geschiedenis met de parochie. 

Rest mij u van harte een goede toekomst te wen-

sen. Dat u als parochie uw plaats mag behouden in 

de in 2011 op te richten pastorale eenheid. Daar 

slaagt u in, als u het blijft klaarspelen om de vier 

'zuilen' van een geloofsgemeenschap vorm te ge-

ven : 

*  de eredienst: concreet in de zondagse vieringen 

en in de zorg voor de andere sacramenten 

(doop, huwelijk, sacrament van de vergeving 

en van de zieken) 

*  de catechese: aanbod en volgen van geloofson-

derricht 

*  de diaconie: zorg voor het (ook materiële) wel-

zijn van de wijk, vooral van hen die het moei-

lijk hebben, en zorg ook voor de ongelijke 

verdeling van de welvaart in de wereld (missie 

en ontwikkeling) 

* de gemeenschapsopbouw: een goed bestuur, 

een bekwame en betrokken pastoraatsgroep en 

een goede bezetting van de diverse werkgroe-

pen om de parochie goed te laten functioneren. 
 

Van harte hoop ik dat u erin blijft slagen een le-

vendige geloofsgemeenschap te vormen. 

Daarbij wens ik u en al uw dierbaren: Gods zegen. 

Voor de komende tijd ook een gezegende Advent. 

 

pastor J.F. de Rooij,   
tot en met 31 december uw administrator paroecialis. 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 18 december houdt de afdeling Zuid 

van de Zonnebloem, de kerstviering in de pastorie. 

Om 10.00 uur staat de koffie klaar, tussen de mid-

dag is er een heerlijke kerstmaaltijd.  

Tussendoor zijn er leuke activiteiten en is er ruimte 

voor persoonlijke gesprekken. Rond 15.00 uur zal 

deze gezellige ontmoetingsdag ten einde zijn. 

Iedereen is van harte welkom!  

ZONNEBLOEM 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

De mooie, maar drukke decembermaand ligt in het 

verschiet. De Gorzenklok houdt u op de hoogte 

van alle vieringen en activiteiten in en om onze 

parochie.  
 

Zo is er de Lichtjestocht voor kinderen op de zon-

dag vóór kerstmis. En natuurlijk zal er de kerstvie-

ring van de Zonnebloem zijn, de ochtend van de 

KVO, het versieren van de kerk en de vieringen 

van de drie basisscholen. Ook zal ons gelegen-

heidskoor zingen tijdens "Lessons and Carols" dat 

plaatsheeft op de zondagmiddag voor kerstmis. 

Alle activiteiten monden uit in de gezinsviering en 

Nachtmis op kerstavond en de viering op eerste 

kerstdag.  
 

De afgelopen maand was er wederom een wijk-

lunch in onze parochiezaal. Er moest een stop ge-

zet worden op de aanmeldingen: met veertig mee-

eters zat de kook- en serveerploeg wel zo'n beetje 

op de taks van zijn kunnen.  

Op dinsdag 16 februari is de volgende lunch voor 

en door de wijk. 
 

Op vrijdag 27 november was de jaarlijkse informa-

tiebijeenkomst van de Stichting Vrienden van de 

Heilig Hartkerk. Deze keer gehouden in de Ketel-

Factory, van onze 'buurman' Nolet.  

De voorzitter van de stichting gaf een overzicht 

van de financiële stand van zaken en van de laatste 

ontwikkelingen van de gebouwen (kerk, pastorie 

en souterrain). Mevrouw Teschmacher van de 

KetelFactory gaf een kort exposé van wat de 

KetelFactory is en wat er gedurende het jaar 

plaatsheeft.  

Wanneer u het op prijs stelt een jaarverslag van de 

vriendenstichting te ontvangen, dan kunt u deze 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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aanvragen bij secretaris Pascal Visée p/a Lekstraat 

55, 3114 SC Schiedam.  

Ook zijn de jaarverslagen achterin de kerk be-

schikbaar.  
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 – 51 70 48 63  

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

 

 

 

 

 

Zondag 6 december  

Antonius Maria Beukers, overleden ouders Broeren, 

familie Bosman, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 

Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Christiaan Gosens, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwen-

hoven, Elisabeth Helena van Noordt, Piet van Potten, 

Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien Schel-

lekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – 

Schoenmakers, overledenen familie Vincent en 

Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 13 december 

Overleden ouders Broeren, familie Van der Burg, 

Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pas-

toor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, 

Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 

Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, 

ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 

Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 

Noordt, Adrianus Henricus Osterholt, ouders Van 

der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet 

van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, Luud en 

Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 20 december 

Overleden ouders 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, Hubert Everard Maria Melchers, 

Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – 

Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Rontel-

tap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 

Luud en Lenie van ’t Zelfde. 

MISINTENTIES 
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Het jaar 2009 
In het (±)2009e jaar na Christus' geboorte, het jaar 

van de voorbereidende clustervergaderingen, in het 

Jaar van de Priester, waarin de aartsbisschop in 

Utrecht een priesteropleiding sluit, waarin op een 

concilie te Rome wordt gedoogd dat het celibaat 

niet zozeer van toepassing is voor priesters in Afri-

ka, en waarin de paus gehuwde priesters uit de An-

glicaanse kerk uitnodigt over te stappen naar de 

rooms-katholieke kerk. In dat jaar, waarin zo veel 

aandacht is voor priesters, zijn ook enkele beslis-

singen gevallen ten aanzien van de priesterlijke 

zorg in ons cluster, onze parochie. 
 

Komende en gaande priesters 

De administrator van onze parochie, pater J.F. 

(Koos) de Rooij neemt in december afscheid van 

onze parochie. (Zie blz. 1 en 17) 

Als nieuwe administrator van onze parochie is per 

1-1-2010 benoemd Ch.E.M. (Charles) Duynstee. 

Het jaar erop zal hij moderator ('hoofdpastoor') 

worden van het cluster Nieuwe Maas (de parochies 

in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis). Pastoor 

Duynstee woont in het centrum van Vlaardingen. 

In het kerstnummer van de Gorzenklok zult u een 

interview met hem aantreffen. 

De tweede priester in het cluster is ook al bekend: 

C.J.M. (Coert) Biesjot. Een bekend gezicht in onze 

parochie. Twintig jaar geleden was hij een jeugdig 

kapelaan alhier. Tegenwoordig is hij pastoor in de 

Hoekse Waard. Vanaf 2010 zal hij werkzaam zijn 

als priester in ons cluster. Pastor Biesjot zal waar-

schijnlijk gaan wonen in Maassluis. 
 

De pastorale bezetting in het cluster 

Behalve door de twee komende priesters, zal het 

pastorale team van het cluster gevormd worden 

door twee pastoraal werkenden: L.A.M. (Lidwien) 

Meijer (sinds 2004 aan onze parochie verbonden) 

en C.A. (Kees) Koeleman, die werkzaam is in de 

Willibrord-parochie te Vlaardingen. Het pastoraal 

team is al bijeengekomen om de onderlinge taak-

verdeling te bekijken. Zodra deze is vastgesteld, 

worden de parochianen op de hoogte gesteld. 

Naast deze pastorale beroepskrachten, werken in 

onze  buurparochies nog ruim een jaar de pastoors 

mgr. P.M. (Paul) Vismans van de Liduina-basiliek, 

en J.J. (Jan Jetse) Bol in Schiedam-Noord. 

Omdat elke clustergemeenschap de eigen identiteit 

behoudt, zullen in onze kerk nog regelmatig ande-

ren dan bovengenoemde krachten voorgaan. Pries-

CLUSTER NIEUWE MAAS (1) 
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ters, diakens, pastors, lekenvoorgangers. Hun 

komst is een verrijking van onze erediensten. 
 

Henry de Wolf 

Secr. Kerkbestuur 

 

 

               

 
 

 

Vordering clustervorming 
Het zesde en laatste pre-clusteroverleg tussen de 

zes parochies van Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis heeft plaatsgehad op maandag 23 no-

vember. De structuur van het cluster is nog niet 

bekend. De afgelopen maanden zijn verschillende 

ballonnetjes opgelaten, die vervolgens niet haal-

baar bleken. 

Toch zal de cluster-trein met onverminderde snel-

heid blijven doorrijden. Het bisdom wil dat het 

clustervormingstraject in 2011 is afgerond. Alleen 

is het de vraag wat het eindstation zal zijn. Een 

fusie, een federatie met al dan niet uitzicht op een 

fusie, een combinatie van fusie/federatie? Evenmin 

is besloten wat de stemverhouding zal zijn tussen 

de parochies. 

(Een fusie houdt in dat er nog maar één kerkbe-

stuur zal zijn voor Schiedam-Vlaardingen-Maas-

sluis. In een federatie behoudt elke parochie een 

eigen kerkbestuur en komt er een overkoepelend 

federatiebestuur dat moet zorgen voor de coördina-

tie tussen de parochies. Het beleid van het bisdom 

is dat er gestreefd moet worden naar een fusie.) 
 

De zes parochies gaan gezamenlijk bij de bisschop 

pleiten om de eerste drie jaar in een federatiever-

band samen te werken. Omdat een volledige fusie 

op dit moment een te grote stap lijkt. Verwacht 

wordt dat de bisschop nog dit jaar een besluit zal 

nemen. 
 

Het bisschoppelijk besluit zal nog niet bekend zijn 

op 10 december, als het eerste overleg is gepland 

van de begeleidingsgroep die de parochies moet 

samenvoegen tot een werkend geheel. Jan van der 

Meer en Henry de Wolf zullen namens de H. Hart-

parochie aan dit overleg deelnemen. Zij nemen ook 

de inbreng mee die naar voren kwam in  de enquê-

teformulieren die na de startzondag in september 

door enkele parochianen zijn ingevuld. 
 

Op 30 november is er een eerste overleg van de zes 

penningmeesters in het cluster. Op de agenda staat 

de bekostiging van de vier pastorale beroepskrach-

ten.  

Henry de Wolf 

Secr. kerkbestuur 

CLUSTER NIEUWE MAAS (2) 
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Het verhaal van de drie koningen 

Dit verhaal begint in de jaren 90 rond kerstmis. 

Het was bij mijn ouders altijd de zoete inval op 

vrijdagmiddag. Ik was met mijn man, broer en 

schoonzusje bij mijn ouders en we zaten lekker te 

kletsen. Mijn andere broer kwam ook aanwaaien 

en even later kwam mijn oom binnen. Hoe we er 

op kwamen, weet ik niet meer, maar op een gege-

ven moment hadden we het over de drie koningen 

en we zaten ons af te vragen hoe ze ook al weer 

heetten. Nou, dat wist ik wel, dat waren Balthasar, 

Melchior enne…, op die ene kon ik even niet ko-

men. We zaten allemaal te piekeren, maar we kwa-

men geen van allen verder dan die twee namen. 

Opeens bedacht ik me dat we een lied zongen met 

het gelegenheidskoor en daar stonden vast die na-

men wel in… nou, niet dus. 

Mijn tante kwam binnen en ook daar vroegen we 

het aan, maar nee hoor, ook zij wist niet hoe die 

laatste koning heette. Zelfs een andere tante die 

nog even kwam, wist het ook niet, maar ze zei dat 

haar zoon dat vast wel wist, dus ik opbellen naar 

mijn neef. Ook hij kwam op dat moment niet op 

die laatste naam, iedereen zei: "Balthasar, Melchi-

or enne... die andere weet ik niet." 

Toen kwam mijn schoonzusje op het idee om haar 

ouders te bellen, want die wisten het echt, daar was 

ze zeer zeker van. Ik kreeg haar vader aan de lijn, 

kreeg als antwoord: "Jazeker, dat zijn Balthasar, 

Melchior enne… vrouw, weet jij hoe die laatste 

koning heet?" Ook zij kwamen niet verder dan die 

twee koningen. 

Dat was balen, want zoiets kan mij heel erg bezig 

houden en dan blijf ik erover piekeren, net zolang 

totdat ik het weet.  

Nou moest mijn moeder nog wat boodschappen 

hebben bij AH, dus mijn schoonzus en ik naar de 

winkel en zeiden tegen elkaar dat W. die daar 

werkt, dat best wel wist. We kwamen aan en vroe-

gen gelijk aan W. of hij de namen van de drie ko-

ningen wist, hij kwam op twee namen, u raadt het 

al, Balthasar en Melchior, maar die laatste daar 

kon hij niet opkomen. 

Maar, zei hij, ik denk dat de  meneer De B. het wel 

weet, dus wij kijken of we meneer De B. zagen. 

Op zoek naar hem, hoorden we klanten al aan el-

kaar vragen: "Weten jullie hoe die drie koningen 

heten?" We hadden blijkbaar heel wat teweeg ge-

bracht en ja hoor, daar was meneer De B. 

Hopende op de derde naam, moest ook hij ons te-

leurstellen, hij wist het niet. Ook hij ging rondvra-

DOOR U VOOR U (1) 
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gen of iemand die derde naam wist, maar niemand 

kon ons helpen. In de rij voor de kassa probeerden 

we het nog even, iedereen wist dat het Balthasar en 

Melchior waren, maar mooi dat niemand die wist 

hoe die derde nou toch heette. We rekenden onze 

boodschappen maar af en gingen onverrichter za-

ken naar huis. We baalden wel stevig. 

Ook op straat hoorden we mensen er met elkaar 

over praten hoe nou toch die drie koningen heten, 

daar moesten we wel om lachen. We waren al bij-

na thuis toen een vrouw ons aanriep, ze was ons 

achterna gehold en helemaal buiten adem vroeg ze 

of wij die vrouwen waren van die drie koningen. Ik 

zei dat wij dat waren en toen zei zij: "Was dat niet 

Caspar?" "Jááá," riepen wij dolblij, "die is het!"  

De vrouw liep weer weg en wij kwamen opgeto-

gen aan bij mijn ouders en u zult 't begrijpen: de 

naam van deze koning vergeet ik nooit meer! 
 

Marianne Weltevrede 

 

 

 

 

 
 

'Lessons and Carols' 

Vorige jaar was het een indrukwekkende viering in 

de Westvestkerk, op de kortste dag van het jaar. 

Een viering van lezingen en liederen: een Festival 

of Lessons and Carols. Dit is een traditie uit de 

Anglicaanse kerk die in Nederland steeds meer 

ingang vindt in de Adventstijd. Google maar op 

internet Lessons Carols en je krijgt allerlei infor-

matie over deze vieringen kriskras door ons land. 

Het is een viering met zeven lezingen uit het oude- 

en het nieuwe testament, die alle met kerst te ma-

ken hebben. Ze worden afgewisseld door zeven 

kerstliederen.  

Vorig jaar was het goed vol in de Westvestkerk (de 

kerk tegenover de Walvismolen) en iedereen ge-

noot. Dit jaar wordt daarom deze viering weer ge-

houden, op zondag 20 december. U zult de zeven 

lezingen horen voorlezen door gemeenteleden van 

de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en door 

de voorganger.  

De zeven kerstliederen worden weer gezongen 

(voor het grootste deel tezamen met de aanwezi-

gen) door het gelegenheidskoor van onze parochie, 

o.l.v. Jolanda Konings.  

Van harte welkom. De viering begint om 15.00 uur. 

Na afloop is er warme wijn en zo…  

Het belooft weer een prachtige ouverture voor het 

kerstfeest te worden. En een mooi voorbeeld van 

oecumene.  
 

Lidwien Meijer 

LESSONS AND CAROLS 



 

9 

 
 

 

 
 

Bijzonder recyclen 

Misschien heeft u er al een gekocht of ze zien lig-

gen achter in de kerk: de leien van het dak van de 

Heilig Hartkerk. Zij hebben jarenlang in de tuin 

van de pastorie gelegen, totdat het idee ontstond 

om er iets mee te gaan doen. 

De leien zijn schoongemaakt door onze tuinman en 

van een corpus Christi voorzien door een van onze 

vrijwilligers van de jongerengroep. Zo ontstond 

een waar kunstwerkje. 

Dit is nu in beperkte oplage te koop voor € 12,- per 

stuk (voor  parochianen) of  voor  € 15,-  (voor niet-

parochianen). 
 

U kunt er tegen be-

taling een mooie 

doos omheen ko-

pen. In deze ca-

deau-verpakking 

komt er € 3,- op de 

prijs van het kunst-

werkje.  Als u een 

van deze leien aan-

schaft, steunt u 

daarmee de activi-

teiten van de jonge-

renwerkgroep van 

de parochie. 
 

Wilt u een kruisje bestellen, stuur dan een mail  

naar: info@heilighartkerk.nl, met vermelding van 

uw adresgegevens. We zullen dan contact opne-

men om te kijken hoe verzending of aflevering kan 

geschieden. 

 
 

 

 

 
 

Op vrijdag 27 november 2009 is op 80-jarige 

leeftijd overleden 

Johanna Jacoba Maria 
de Booij - van Zijl 

 

Mevrouw De Booij woonde op de Havendijk en 

was vrijwilliger bij de parochie en de Zonnebloem. 
 

De uitvaart vindt plaats op donderdag 3 december 

om 14.00 uur in de H.Hartkerk. 
 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 

in onze gebeden. 

DOOR U VOOR U (2) 

FAMILIEBERICHTEN 
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Kerstconcert 

Al 14 jaar verzorgen het Holland Boys Choir, Jan 

Vayne en Louis van Dijk samen een kerstconcert, 

dat in de loop der jaren door ruim honderdduizend 

mensen werd bezocht. De interactie tussen het 

wervelende pianospel van twee toppianisten en de 

heldere koorklank van Holland Boys Choir zorgt 

voor een geweldige kerstsfeer! 

In onze regio is het concert bij te wonen op woens-

dag 23 december a.s., in de Laurenskerk in Rotter-

dam. Aanvang 19.30 uur, kaarten kosten in de 

voorverkoop € 37,50 en aan de kerk € 45,00. Meer 

informatie: www.pieterjanleusink.nl. 
 

Femmes Vocales 

Nog dichter bij huis kunnen muziekliefhebbers 

terecht op 12 december. Dan zal in de kerk St. Jan 

de Doper in de Nolenslaan het Schiedamse vrou-

wenkoor Femmes Vocales concerteren. In samen-

werking met het Maasstedelijk Meisjeskoor pre-

senteren zij 'A ceremony of Carols' van Benjamin 

Britten. Aanvang 20.00 uur; toegangsprijs € 10,-, 

jeugd tot 18 jaar gratis. Kaarten bestellen kan bij 

Rinie Vlugman, 06 – 21718234. 
 

Reis mee naar Poznań 

Elk jaar verzamelen zich rond de jaarwisseling 

tienduizenden jongeren in een grote stad ergens in 

Europa voor de jaarlijkse Europese Ontmoeting 

van de gemeenschap van Taizé. Dit jaar ontmoeten 

zij elkaar in Poznań in Polen. De ontmoeting wordt 

al ruim 30 jaar elk jaar georganiseerd in een andere 

stad onder de naam "Pelgrimage van Vertrouwen". 

JongKatholiek (de landelijke jongerenafdeling van 

de Katholieke Kerk in Nederland) en JOP (de 

jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Ne-

derland) organiseren samen een reis naar de Euro-

pese Ontmoeting. Deze heeft plaats van 29 decem-

ber tot en met 2 januari.  

Meer informatie en aanmelden voor de ontmoeting 

en de reis: www.taizeinnederland.nl. 

Maandelijks is er in Schiedam een Taizé-viering 

bij te wonen. In de kerk op de Dam is er op 3 de-

cember een viering, vanaf 19.00 uur. 
 

Tentoonstelling over Nederlandse paus 

Van woensdag 9 december tot en met zaterdag 9 

januari is in het Paushuize te Utrecht een tentoon-

stelling te zien over de enige Nederlandse paus in 

de geschiedenis: Adrianus VI. 

De tentoonstelling werpt licht op een aantal aspec-

ten van hem: op zijn verhouding tot het Luthera-

BIJ DE BUREN 
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nisme, zijn contacten met Erasmus en zijn weten-

schappelijke activiteit als toonaangevende theo-

loog in Leuven. Maar ook op zijn persoonlijke en-

tourage in Rome. De meeste stukken zijn afkom-

stig uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek 

van België in Brussel en uit de collectie van de 

Centrale Universiteitsbibliotheek en de Faculteits-

bibliotheek. Meer informatie: 030 – 2312615. 
 

 

 

 

 

De diverse zangkoren die in december actief  zul-

len zijn, repeteren op de volgende dagen: 

Heilig Hartkoor: elke dinsdag van 19.45 tot 22.00 

uur. Het koor repeteert niet op 29 december. 

Gelegenheidskoor: repetities op woensdag 9 de-

cember (20.00 uur), maandag 14 december (20.00 

uur) en donderdag 17 december (20.00 uur). De 

laatste repetitie is samen met het kinderkoor op 

dinsdag 22 december van 18.30 tot 19.30 uur. 

Uivoeringen: zondag 20 december NPB-kerk 

(15.00 tot 16.00 uur). En de Gezinsviering op don-

derdag 24 december (18.15 tot 19.30 uur) 

Kinderkoor: repetities van 18.30 tot 19.30 uur op 

donderdag 10 december, maandag 14 december en 

dinsdag 22 december. Uitvoering: Gezinsviering 

op donderdag 24 december (18.15 tot 19.30 uur). 
 

 

 

 
 

Een adventskaars… oefening voor de advent 

Om de thema's van de advent (verlangen, wachten, 

waakzaamheid) thuis te oefenen, bieden wij u dit 

jaar een adventskaars aan.  

Het is mooi om een adventskaars te branden: elke 

dag een stukje! Elke dag komt het kerstfeest dich-

terbij, kom je dichter bij het kribje dat je onder aan 

de kaars al kunt zien.  

Een adventskaars is een oefenkaars. Ten eerste is 

de kaars een mooie oefening in waakzaamheid. Je 

moet er iedere dag weer aan denken om hem aan te 

steken. En op tijd weer uitblazen! Waakzaamheid, 

een wezenlijk begrip in de adventstijd. 

De kaars is ook een oefening om je verlangen naar 

het kerstfeest te laten rijpen. In het begin kun je 

nauwelijks zien dat de kaars kleiner wordt. "Wat 

duurt het nog lang voor het kerst is", denk je dan. 

Maar dan gaat het in een keer snel!  

Koop zo'n oefenkaars. Op zondag na de dienst. De 

kaars kost € 2,50. Een goede adventstijd gewenst! 
 

Lidwien Meijer 

ADVENT 

ZANGKOREN 
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Woensdag 2 december  

Z. Johannes van Ruysbroeck, Zuid-Nederlandse 

schrijver/ mysticus 

Vergadering pastoraatsgroep, pastorie 20.15 uur. 

 

Vrijdag 4 december  Eerste Vrijdag 

 

Zaterdag 5 december  Pakjesavond 

 

Zondag 6 december 
Tweede zondag van de Advent 

St. Nicolaas 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. 

Voorg.: pater J. Miltenburg  

Baruch 5,1-9 / Lucas 3,1-6 

Net als op alle andere zondagen is er na de Viering 

koffie of thee in de pastorie. 

 

Dinsdag 8 december 

Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria 

Hoogfeest 
 

Woensdag 9 december 
Dag van de Rechten van de Mens 
 

Zondag 13 december 

Derde zondag van de advent 

H. Lucia 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met Gregoriaanse 

adventsgezangen. (Zie blz. 13) 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Sefanja 3,14-17(14-18a) / Lucas 3,10-18 

Na de Mis vragen de medewerkers van Amnesty 

International u mee te doen aan de maandelijkse 

schrijfactie. 

AGENDA 

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkon-

digen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 

moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrij-

gen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken 

van de profeet Jesaja: Luid klinkt een stem in de woestijn: 

"Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"  

Lucas 3, 3-4 

De mensen vroegen hem: 'Wat moeten we dan doen?' Hij 

antwoordde: 'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen 

met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde 

doen.' Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en 

die vroegen hem: 'Meester, wat moeten wij doen?' Hij zei 

tegen hen: 'Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.'  

Lucas 3,10-13 
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Maandag 14 december 

H. Johannes van het Kruis 
 

Woensdag 16 december 
Om 16.00 uur kerstviering St. Bernardusschool 
 

Donderdag 17 december 

Om 18.30 uur kerstviering St. Willibrordusschool 
 

Vrijdag 18 december 

Om 09.30 uur kerstviering St. Jozefschool. 

Om 10.00 uur Kerstviering van de Zonnebloem in 

de pastorie. (Zie blz. 2) 
 

Zondag 20 december 

Vierde zondag van de Advent 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. 

Voorg: pastoor R.M. Kuypers 

Micha 5,1-4a / Lucas 1,39-45 

Om 15.00 uur 'Lessons and Carols' in de Westvest-

kerk. (Zie blz. 8) 

Om 17.00 uur Lichtjestocht bij de Nolet-molen 

(Zie blz. 22) 
 

Maandag 21 december  

Om 19.30 uur kerkbestuursvergadering in de pas-

torie 

 

 
               

 

 

 

Luisterviering  

Om het koor wat rust te geven met het oog op de 

drukke kerstperiode, houden we op zondag 13 de-

cember weer een luisterviering.  

Tijdens de Woord- en Communieviering hoort u 

de Gregoriaanse adventgezangen van deze zondag. 

Het aloude Rorate caeli zal uiteraard ook klinken.  

En we horen een prachtig stukje uit de Bach-

cantate: Wachet auf mein Herzes… In deze tijd 

van waken en wachten leek ons dat ook een pas-

sende bijdrage. We hopen veel mensen te treffen.  
 

Lidwien Meijer 

Ze ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisa-

bet. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het 

kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige 

Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle 

vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben 

ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?' 

Lucas 1,40-43 

Kijk voor het overzicht van de  
vieringen rond Kerstmis op blz. 23 

BIJZONDERE VIERINGEN 
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BEMINDE GELOVIGEN…  

De Sint is weer in het land. Hij heeft onze stad uit-

gekozen om voet aan wal te zetten. Een hele eer! 

Wat een fantastisch mooie intocht. Het is altijd 

weer ontroerend om al die kindergezichtjes te zien: 

zo vol verwachting en emoties. Je voelt je bijna 

zelf weer kind. 

Bij mij sloeg als kind al vroeg de twijfel aan het 

bestaan van de Goedheiligman toe.  

Dit werd veroorzaakt door de veelheid aan sinten 

die destijds de Gorzen aandeden.  

In de Goedkope Winkel, een manufacturenwinkel 

op de hoek van de Groenelaan/Maasstraat was een 

Sinterklaas die de naam van de zaak alle eer aan-

deed. Wat een armoedige figuur!  

Op de Fatima-kleuterschool in de Dwarsstraat kwam 

er een met een veel te korte witte jurk onder zijn 

rode mantel, waardoor je een groot deel van zijn 

grijsgestreepte pantalon en zijn tamelijk afgetrapte 

schoenen zag. En toen de Sint die mijn ouders be-

steld hadden, slingerend op zijn fiets de Groene- 

laan doorreed, luid stommelend de trap opkwam en 

behoorlijk naar sterke drank rook, was het over 

met mijn geloof in het hele gebeuren, maar ik vind 

het nog steeds een heerlijk feest. 
  

Op naar Kerstmis  

Niet zo snel als tegenwoordig, maar toch wel spoe-

dig daarna, begonnen toen de voorbereidingen voor 

het kerstfeest. Voor mensen met een winkel, zoals 

mijn ouders, braken hectische tijden aan. In hun 

kleine kantoorboekhandel, werden behalve kerst-

spullen, ook kaarten verkocht, secuur gescheiden 

in Gelukkig Kerstfeest-wenskaarten en Zalige.  

Mijn vaders inkoopbeleid was scherp, maar soms 

gebeurde het toch dat er van een soort kaarten te 

weinig waren. Met een lik Gluton en wat glitters 

verdween b.v. de tekst 'gelukkig' en kwam er een 

etiketje met 'zalig' voor in de plaats. De klanten 

vonden het prima. Natuurlijk moesten er postze-

gels komen voor al die kaarten en het was als kind 

mijn taak die te halen bij het kleine postkantoor op 

het Wilhelminaplein, gevestigd in het pand waar 

nu José Leerentveld haar pedicurepraktijk heeft.  

Er stond altijd een rij, maar het wachten werd ver-

aangenaamd door het zicht op het loket. 

Je zag slechts een glimp van de beheerder, bijna 

alleen de handen, waarvan er bij hem een ontbrak. 

Uit zijn ene mouw stak een stompje met daarom-

heen een bruine sok met een elastiekje eromheen. 

BOEKEN 
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Hij was reuze 'handig' ermee, en bediende zelfs het 

stempel door er een harde klap mee te geven. Ik 

vond het fascinerend… 

Als de kerststal stond - een boom werd toch een 

beetje heidens gevonden in katholieke gezinnen - 

kon het Kerstkind zijn intrede doen.  

De nachtmis was om 5 uur. Het was altijd een 

beetje 'n 'onzalige' tijd. Ik heb menige man over-

vermoeid en zwaar tegen zijn vrouw aanleunend in 

slaap zien sukkelen, om wakker te schrikken bij 

het luid van de preekstoel klinkende "Beminde ge-

lovigen…!", wat mij doet denken aan het boek van 

Godfried Bomans.  

Dit boek beveel ik u van harte aan. Bijzonder te 

vermelden is dat de schrijver Bomans op 22 de-

cember 1971 op 58-jarige leeftijd overleed en op 

Kerstavond is begraven.  

De erg vroege Nachtmissen waren altijd Missen 

met drie Heren, die drie keer herhaald werden. Tijd 

genoeg om nog eens in te dutten. Mooi was het 

zeker. Bovendien een inspirerend begin voor het 

vieren van de kerstdagen.  

Ik wens u allen, 'beminde gelovigen', een leuk 

Sintfeest en een Zalig Kerstfeest toe.  
 

Liesbeth Dingenouts  

 

 

 
 

 

Stagiairs in de H. Hart 

De komende maanden 

zullen drie scholieren 

hun maatschappelijke 

stage doen in onze paro-

chie. Zij stellen zich een 

voor een aan u voor.  
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Silvio, ben 15 

jaar maar op 6 decem-

ber wordt ik 16.  

Ik woon in Rotterdam, 

ga naar school in Schie-

dam. Ik doe aan stijldansen, ben al erg ver, ik zit in 

Goud Volwassenen. Eigenlijk zou ik in Top 1 

Jeugd moeten zitten, maar ik was de enige die nog 

doorging dus daarom zit ik in de volwassenen-

groep. Ik zit in 4-Havo op SG Spieringshoek in 

Schiedam. Ik doe het N&T-profiel met wiskunde-

B en informatica. Ik hoop dat ik tijdens m'n stage 

meer te weten kom over de kerk en over de dingen 

die jullie doen. Groeten, 
 

Silvio Justino Monteiro de Queiróz 

STAGIAIRS  
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Jan van Ruysbroeck 

Jan van Ruusbroec werd sinds zijn elfde opgevan-

gen door zijn oom Jan Hinckaert. Dat was een rijke 

priester, kapelaan van de Sint-Goedele-kerk in Brus-

sel. Hij zou zijn neefje naar de kapittelschool in 

Brussel sturen.  

Na zijn priesterwijding was Ruysbroeck vanaf 

1317 vijfentwintig jaar kapelaan van Sint-Goedele. 

Op een bepaald moment moet zijn oom Hinckaert 

een ingetogener leven zijn begonnen. Een jonge 

kanunnik, Vrank van Coudenberg, sloot zich aan 

bij deze nieuwe levenswijze. Rond 1339 besluiten 

ze, samen met Ruysbroeck, om hun apostolische 

taak in Brussel op te geven en in 1343 betrekken 

ze de kluis van Groenendaal, die hertog Jan II van 

Brabant tot hun beschikking stelde.  

De eerste jaren leefden zij zonder regel en zonder 

overste. Van de bisschop, Gwijde van Kamerijk, 

kregen ze toestemming om een tijdje in eenzaam-

heid te gaan leven. Zij zochten geen klooster op 

omdat Ruysbroeck veel kritiek had op de geestelij-

ke situatie in de meeste kloosters. "Alle orden en 

religieuze gemeenschappen werden ontrouw aan 

hun oorsprong en ze werden aan de wereld gelijk. 

Behalve dan de religieuzen die niet buiten hun 

klooster komen: de kartuizers en al de vrouwen die 

in slotkloosters leven." 

Gedurende deze jaren in Groenendaal trok Ruys-

broeck zich vaak terug in de bossen. Hij nam was-

tafeltjes mee om te noteren wat hem werd inge-

fluisterd door de Heilige Geest.  

Zijn invloed verspreidde zich snel over Europa, 

talrijke machtige en edele personen kwamen hem 

in Groenendaal opzoeken, klerken zowel als mees-

ters en doctors in de theologie. Kort na zijn dood 

krijgt hij de bijnaam 'admirabilis' (de wonderbare). 

Hij wordt momenteel terecht tot één van de groot-

ste mystici uit de wereldliteratuur gerekend. Paus 

Pius X verklaarde Jan van Ruysbroeck in 1909 za-

lig. 
 

Bron: Wikipedia 

 

 

 

 

               

Kent u eenzame mensen? 
Jammer dat ze u niet kennen! 

  

Bond zonder Naam 

HEILIGEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Afscheid pater De Rooij 
Met ingang van 1 januari 2010 zal Charles Duyn-
stee, de toekomstig moderator van het cluster 
Nieuwe Maas, administrator zijn van onze paro-
chie. Hij zal dat ook zijn in enkele andere paro-
chies van ons cluster. 
Dit houdt in dat pater drs. J.F. (Koos) de Rooij SCJ 
zijn laatste maand ingaat als administrator van on-
ze parochie, voorzitter van het kerkbestuur. Een 
Administrator Paroecialis, zoals de term voluit luidt, 
is een tijdelijke functie, bedoeld ter overbrugging 
van een pastoorloos tijdperk. Dat het tijdelijke lang 
kan duren, bewijst het aantal jaren dat Koos de 
Rooij onze parochie heeft geleid: bijna 14 jaar, on-
derbroken door een korte periode-met-pastoor. Al-
leen pastoor Donkers heeft langer aan het hoofd 
gestaan van onze parochie: ruim 16 jaar. 
In die 14 jaar was het voorzitterschap van het kerk-
bestuur vrijwilligerswerk voor Koos. Dat deed hij 
naast zijn dagelijkse werk als ziekenhuispastor in 
het Schieland-ziekenhuis en in een ziekenhuis in 
Leidschendam. En naast zijn werkzaamheden in 
zijn kloosterorde (hij is rector van het St. Jans-
klooster te Den Haag en lid van het provinciaalbe-
stuur van de Vlaamse/Nederlandse provincie). Ook 
was hij administrator in Gouda en Maassluis. 
Voorwaar een druk bezet leven. 
Koos heeft vele kerkbestuurders meegemaakt, be-
middeld bij diverse conflicten, de parochie steeds 
weer gewezen op zwakkere punten. Maar ook 
waardering geuit voor ieders inzet. Tussen de re-
gels door liet hij wel eens blijken dat de verande-
ringen in de RK-kerk te langzaam gaan en soms 
zelfs een verkeerde kant op bewegen. Hij heeft be-
denkingen tegen de grote inzet van paters om de 
opengevallen plaatsen in de parochies op te vullen. 
En vindt dat het priestertekort op andere wijzen 
moet worden opgelost. 
Ondanks deze bedenkingen heeft Koos toch  lange 
tijd her en der gaten gedicht met zijn administra-
torschappen en diensten als voorganger. Plichtsbe-
sef en dienstbaarheid zijn hem niet vreemd. Zijn 
laatste werkzaamheden voor onze parochie beëin-
digt hij in december.  
Het kerkbestuur is hem zeer dankbaar voor zijn 
inzet en zal passend van hem afscheid nemen op 
de kerkbestuursvergadering van 21 december. Hij 
zal in onze parochie voor de laatste keer voorgaan 
tijdens de eucharistieviering op 1e Kerstdag. Na de 
viering is er gelegenheid om hem te bedanken en 
de hand te drukken. 

 

Het Kerkbestuur 

KERKBESTUUR (1) 
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Vragenhalfuur 

Tijdens de kerkbestuursvergadering van 16 no-

vember is in het vragenhalfuur uitgebreid stilge-

staan bij de voortgang van het cluster. Er blijken 

enkele 'Indianen-verhalen' de ronde te doen over 

de clustering. Voor de werkelijke stand van zaken 

verwijzen wij u naar de twee artikelen over het 

cluster en over het pastorale team elders in deze 

Gorzenklok. Mocht u verdere vragen hebben, 

schiet dan onze kerkbestuurders even aan (naam en 

telefoonnummers staan achterop de Gorzenklok). 
 

De bedoeling is dat iedere parochie de eigen identi-

teit behoudt. De verschillende vormen van rooms-

katholiek zijn, worden door het bisdom gezien als 

een verrijking van het geloof. Ondanks die ver-

schillen hebben de parochies natuurlijk meer ge-

meen met elkaar, dan dat er verschillen zijn. 

Er bestaan geen plannen om kerken te sluiten. 

Maar aan de andere kant worden geen garanties 

gegeven voor het voortbestaan van kerken. Bloei-

ende, vitale gemeenschappen zullen niet snel wor-

den gesloten. Het is dus aan de gemeenschappen 

zelf om sluiting te voorkomen. 
 

Praktische vragen 

Andere vragen waren praktisch van aard. Onder 

meer over de afvoer van de regenpijp. Deze kwes-

ties konden gelijk worden afgestemd met de voor 

onze gebouwen verantwoordelijke kerkbestuurder 

Cokke Lansbergen. 

Aan de rommel onder de kerk wordt nog even 

niets gedaan. Het kerkbestuur is nog steeds in ge-

sprek met het bisdom over een veelbelovende huur-

der van het souterrain. In eerdere Gorzenklokken 

heeft u dit ook al kunnen lezen. Een definitief be-

sluit is nog steeds niet gevallen. Een juriste van het 

bisdom heeft om de tafel gezeten met twee van 

onze kerkbestuurders en zal binnenkort advies uit-

brengen aan de bisschop. Eerder is al afgesproken 

dat bisschop Van Luyn de mogelijkheden een keer 

met eigen ogen komt bekijken. 
 

Begroting 2010 

De begroting voor 2010 is opgesteld, maar zal in 

de komende maanden moeten worden bijgesteld 

vanwege de extra kosten voor het reeds nu al vol-

ledige pastorale team. De extra kosten voor onze 

parochie zijn nog niet bekend. In de Gorzenklok 

van januari of februari zal – zoals gebruikelijk – de 

definitieve begroting worden gepubliceerd. 
 

Het Kerkbestuur 

KERKBESTUUR (2) 
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Kom naar het kliekjesbuffet! 

Ons kerstfeest telt dit jaar drie zondagen achter 

elkaar. Derde kerstdag, 27 december, is óók een 

zondag. Dus echt een dag om je te vervelen. Dit 

voorkomen we door iets leuks te organiseren: een 

kliekjesbuffet. 
 

 De restanten van de kerstdagen gaan we samen 

opsmikkelen en opslobberen (want we denken ook 

aan restjes drank).  

Wie zin heeft om te komen, vanaf 16.00 uur bent u 

welkom. Dan drinken we eerst een glaasje in de 

voorkamer/keuken/hoekkamer. En wie wil, doet een 

soort puzzelspel.  

U kunt uw resten afgeven bij de organisatie. Hel-

pende handen zorgen dat het buffet er in de zaal 

prachtig zal uitzien. (Uiterlijk 16.30 uur kunnen de 

laatste kliekjes nog worden ingeleverd).  

Om 17.00 uur gaan we aan tafel. Het buffet zal zeker 

een verrassende samenstelling hebben. Hebt u geen 

kliek, u mag ook uiteraard een verse bijdrage leve-

ren. We denken bij de kliekjes ook aan toetjes. De 

organisatie zorgt voor stokbrood.  

Wie geestelijk voedsel wil bijdragen, in de vorm van 

een gedicht, een tekst of een mooi kerstverhaaltje… 

dit zal zeker de stemming nog meer verhogen.  

Het is fijn als u zich aanmeldt vóór 20 december. 
Contactpersoon: Marian Bergwerf, tel. 4737879 of 

g.bergwerf@planet.nl. U kunt hier ook informatie 

vragen.  

de pastoraatsgroep 

 

 

 

 
 

Wintertemperaturen 

Tijdens een gemeenschappelijke vergadering van 

de besturen van de bij ons kerkende Engelstalige 

gemeenschap en ons parochiebestuur is het volgen-

de afgesproken. Als de buitentemperatuur lager is 

dan 5 graden celsius, zal de viering van de Engels-

talige gemeenschap plaatsvinden in de pastorie. 

Beslissingen hierover worden op zaterdagavond 

genomen in overleg tussen een vertegenwoordiger 

van de Engelstaligen en van ons kerkbestuur. 

Dit betekent dat de parochiezalen in deze gevallen 

niet beschikbaar zullen zijn voor het koffiedrinken 

na onze  viering van 9.45 uur. Ofwel vervalt dan 

het koffiedrinken, ofwel wordt er gezocht naar een 

tijdelijke oplossing. 

Het Kerkbestuur 

 PASTORAATSGROEP 
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De Week van de Dialoog is weer voorbij. Het be-

gin heb ik meegemaakt bij de AH-winkel in het 

centrum. De deelnemers daar waren zeer gemoti-

veerd en ze vormden een leuk gezelschap. Als start 

werden foto's genomen. Daarna kwamen langzaam 

maar zeker de gesprekken op gang.  

Er waren in totaal in Schiedam twintig dialoogbij-

eenkomsten. Daar deden ongeveer vijfhonderd 

mensen aan mee. Dat waren er drie keer zo veel als 

het vorig jaar. In Schiedam werd dit jaar het start-

sein gegeven voor de Week van de Dialoog voor 

heel Nederland.  

De afsluiting op 8 november heb ik helaas niet 

kunnen bijwonen. Vanaf 12 uur had ik namelijk 

zelf acht mensen in huis, waar we de dialoog mee 

hebben voortgezet onder het genot van een hapje 

en een drankje.  

Vol goede moed gaan we nu op naar de Week van 

de Dialoog in het jaar 2010.  
 

Corry Smits 

 

 

 
 
               

 

 

 

 

Terugblik op filmavond 

Op vrijdagavond 30 oktober was het filmavond in 

de pastorie. Op de rol stond de Zweedse film 'As it 

is in heaven'. Een film met veel diepgang, een film 

die je raakt, die komt aan je eigen bestaan, je eigen 

keuzes in het leven. Ik zag hem zelf nu voor de 

derde keer en iedere keer ontdek je weer nieuwe 

elementen. Veel symboliek uit onze christelijke 

geloofstraditie tref je in deze film aan.  

De film gaat over een zangkoor. Helaas konden de 

meeste leden van ons H. Hartkoor niet aanwezig 

zijn. Dat was jammer, want zij hadden volop idee-

en kunnen opdoen. Ik denk aan ademhalingsoefe-

ningen, met zijn allen plat op de grond, stemtrai-

ningen en muziek componeren met de foto's van 

alle koorleden op je piano. (Ik heb begrepen dat 

ons koor de film nog een keer wil gaan bekijken).  

Er waren wat startproblemen, maar om half 9 zaten 

we toch te kijken met elkaar. En we eindigden de 

avond met een lekker glaasje en voldoende ge-

sprekstof.  

In februari wordt opnieuw een film gedraaid. Let 

op de volgende Gorzenklok, over de tijd en de titel 

van de film. 
 

Lidwien Meijer 

TERUGBLIK (1) 

TERUGBLIK (2) 
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Gevraagd: versierders 

Op zondagmiddag 13 december zal de kerk in een 

feestelijke kerstsfeer worden gebracht. Daartoe wor-

den versierders gevraagd. 

Werkzaamheden: opzetten van de stal en plaatsen 

kerstfiguren, opzetten en verlichten van de twee 

grote kerstbomen, plaatsen van de kerstster boven 

het altaarkruis, plaatsen van de grote kerstster aan 

de toren, in elkaar zetten van de drie kunst-

kerstbomen op het dak van de kapellen, ophangen 

kerstwens in grote letters, poetsen van koperwerk, 

maken van kerststukjes, verzorgen van de catering, 

werken aan de boekjes bij de kerstvieringen, etc., 

etc. 

Verschillende werkzaamheden zijn al ingevuld door 

koorleden, kerkgangers van de Engelstalige paro-

chie, stagiairs van scholengemeenschap Spierings-

hoek, leden van pastoraatsgroep en kerkbestuur, 

kosters. Desondanks blijft alle hulp welkom. 

Vanouds een gezellige dag om mee te maken! 

Aanvang: plm. 13.00 uur. 

 

 

 

 

 
 

 

Cadeau dat heel jaar meegaat 

Dialoog met het penseel. Dat is het thema van de 

Missie-Zendingskalender 2010. De kalender is ook 

dit jaar in onze parochie te koop. Een idee voor de 

feest- en cadeaumaand december. 

De kalender van komende jaar bevat 13 kunstwer-

ken van de Indiase schilder Jyoti Sahi. Hij wil met 

zijn kunst een bijdrage leveren aan de dialoog tus-

sen christendom en hindoeïsme.  
 

Mensen met een Missie, de nieuwe naam van de 

organisatie die vanuit de missietraditie van religi-

euzen is ontstaan, steunt mensen en groepen in de 

verdrukking. In India zijn dat met name de Dalits, 

een bevolkingsgroep van 160 miljoen mensen die 

geen deel uitmaken van een van de vier kasten 

(standen). Zij zijn de kastelozen en daarvan mer-

ken ze de negatieve gevolgen iedere dag. 

De kalender is de komende weken in te zien achter 

in de kerk. Daar treft u ook een intekenlijst aan, 

waarop u uw bestelling kunt aangeven.  
 

Meer informatie verschaft u Margo Heinsbroek. 

De zeer kleurrijke en indrukwekkende kalender 

kost € 6,50. 

OPROEP 

MISSIEKALENDER 
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Schoolvieringen 

Ook in 2009 houden de drie basisscholen weer hun 

kerstviering in onze kerk. U bent daarbij van harte 

welkom. 

Woensdag 16 december: 

 St. Bernardusschool. Aanvang 16.00 uur; 

Donderdag 17 december:  

 St. Willibrordusschool. Aanvang 18.30 uur; 

Vrijdag 18 december: 

 St. Jozefschool. Aanvang 9.30 uur. 

 

Kerstlichtjestocht 

Op zondagavond 20 december is er weer de Kerst-

lichtjestocht. In de afgelopen jaren kwamen er heel 

veel kinderen op af. De tocht met lichtjes door de 

feestelijk verlichte straatjes van de Gorzen, wordt 

een mooie traditie.  

De tocht begint bij molen De Nolet. Alle kinderen 

krijgen een lichtje mee en gaan op pad. Onderweg 

zijn er verrassende ontmoetingen: de figuren uit 

het kerstverhaal hebben een vraag voor de kinde-

ren of wijzen de weg. Ook jaar is er iets bijzonders 

aan de hand…  

De tocht begint om 5 uur 's middags als het al lek-

ker donker is en eindigt bij het kerststalletje in on-

ze kerk. Als er heel veel kinderen zijn verdelen we 

de groep in tweeën, en wordt het verhaal twee keer 

verteld. Want iedereen moet de stal goed kunnen 

zien natuurlijk! Daarna is er voor iedereen warme 

chocolademelk en lekkers.  

Doe je weer mee? Wees dan op 20 december om 

17.00 uur bij de molen van Nolet. Daar krijg je een 

lichtje en trek je samen met veel anderen kinderen 

en moeders en vaders door de wijk.  
 

werkgroep Kerstlichtjestocht 

 
Kerstgedachte 

Afgelopen jaar is er 

bij de Kerstlichtjes-

tocht aan alle kinde-

ren gevraagd om een 

klein stukje speel-

goed mee te nemen 

en dit te delen met 

kinderen die minder 

hebben. De oogst was 

overweldigend! Van al het speelgoed zijn mooie 

pakketjes gemaakt en via Actie Schoenendoos is 

het speelgoed in schoenendozen naar kinderen ge-

NIEUWS 
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gaan in noodgebieden. De dozen zijn door kinde-

ren van onze parochie prachtig versierd. En zo 

hebben kinderen elders in onze wereld een cadeau 

uit Schiedam ontvangen!  
 

Klokken luiden om aandacht voor het klimaat 

Op 13 december om drie uur 's middags luiden de 

klokken van onze kerk. Mocht u zich bij het horen 

van de klokken afvragen "Wat is er nu aan de 

hand?", dan volgt hier vast het antwoord. De klok-

ken luiden om de aandacht te vestigen op de pro-

blemen met het klimaat. 

Het gaat om een actie die is gestart door de We-

reldraad van Kerken. De klokken beginnen te lui-

den op de Fiji-eilanden in de Stille Oceaan en ver-

volgens gaan ze van tijdzone naar tijdzone over de 

aardbol tot het om 15.00 uur eindigt in Kopenha-

gen, waar dan net een oecumenische kerkdienst is, 

in de Lutherse kathedraal.  

Het is de bedoeling dat de klok 350 slagen geeft. 

Het getal 350 verwijst naar een aantal deeltjes kool-

dioxide in onze atmosfeer.  

350 Deeltjes per eenheid lucht zou veilig zijn, maar 

de concentratie is momenteel 390. We laten dus onze 

wens – om terug te keren naar 350 – horen per klok.  

Wie meer wil weten: kijk op de website: 

www.klimaatklokkenluiden.nl. 

 

 

Donderdag 24 december 18.30 uur 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 

voorganger: pastor Lidwien Meijer 

m.m.v. het kinderkoor en het gelegenheidskoor 

o.l.v. Jolanda Konings. 

Piano/orgel: Henry de Wolf 

kerk open: 18.00 uur 

kerstliederen vanaf: 18.15 uur 

 

Donderdag 24 december 20.00 uur 

NACHTMIS  
(i.s.m. de Engelstalige gemeenschap) 

voorganger: pastoor J. de Lange 

m.m.v. het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf 

kerk open: 19.30 uur 

kerstliederen vooraf: 19.45 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) 
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