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Een stille nacht…  
Over Kerst is alles al gezegd, denk ik wel eens. 

De herders, de engelen, de wijzen en het kind, 

alles is al bezongen en bewierookt, er is over 

gedicht en gejubeld. Daarom wil ik het in dit 

stukje over de stilte, de leegte hebben. Want het 

begon toch allemaal met een stille nacht. 
  

Stilte… dat is het tegenovergestelde van herrie, 
lawaai. Die stilte is ver te zoeken in ons deel van 
de wereld. Overal is wel muziek, geruis, gekweb-
bel. Ik ben zelf ook geneigd om meteen bij het op-
staan de radio aan te zetten, het nieuws te beluiste-
ren. Dat er altijd lawaai is, dat is ons onderhand 
heel vertrouwd. Als het er niet is, besef je pas dat 
we in een druk gebied leven. In de bergen, in dun 
bevolkte gebieden, ja… daar kan het soms oorver-
dovende stil zijn. 
Stilte… dat is ook het tegenovergestelde van druk-
te, onrust. Dat zijn we ook gewend, de volle agen-
da, het vele werk. Soms kun je daar van genieten, 
als je in je element bent, dan word je gevoed door 
het werk. Maar soms kan het je uitputten.  
Het is belangrijk om stille momenten in je leven in 
te bouwen. Op een bepaald moment van de dag 
kun je de tijd even stil zetten, even pas op de plaats 
maken. Even ergens bij stil staan, of er bij gaan 
zitten. Bidden, mediteren. Die stilte maken we ook 
in de kerk, bij onze vieringen. Het is prachtig als er 
echt verstilling ontstaat in de viering, als de stilte 
groeit.  
Stilte is er aan een sterfbed, het kan intens stil zijn 
in een ruimte waar iemand ligt te sterven, de om-
geving is verstild, iemand raakt uit de tijd (zo noe-
men ze dat in Twente).  
Stilte is er ook bij een geboorte, heb ik vaak ge-
hoord. Men houdt de adem in, men is zich sterk 
bewust van het wonder van het nieuwe leven, dat 
het beweegt, dat het geluid maakt…  
Zo was het in die stille nacht, Jezus werd geboren 
in een stal te Bethlehem, vertelt ons het Lucas-
evangelie. De wereld hield de adem in. Een Grego-
riaans kerstgezang verwoordt het zo: 
  

Toen een diepe stilte het heelal omgaf 

en de nacht was voortgeijld,  

tot uw lichtglans openbrak,  

is het alvermogend woord, God van eeuwigheid 

als de Mensenzoon, onder ons verschenen.  
 

Het is een drukke tijd, de kersttijd, het is vol en 

MET BRANDEND HART 
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veel. Mogen we toch diepe stilte ervaren, in onze 
kerken, in onze huizen. Moge de stilte ons voeden, 
als een medicijn voor de ziel, een medicijn dat ons 
weer nieuwe ruimte geeft en innerlijke rust. Opdat 
we ons kunnen verbinden met die bijzondere licht-
glans, die zichtbaar werd in Jezus, Gods Zoon, ge-
boren in die stille, heilige nacht.  
 

Lidwien Meijer 
 

 
 
 
 

 

Zondag 5 december 

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, 
ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nico-
laas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, 
Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Lauren-
tius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 
Noordt,  ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 
Potten, Violetta Johanna van Riet, Ben Schueler, 
ouders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria 
Wilhelmina Vermeulen, Josephus Vredebregt, 
Luud en Lenie van 't Zelfde  
 
Zondag 12 december 

Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren,  Anthonius Cornelis van Duijn, ouders 
Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders 
Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard 
Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ou-
ders Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas 
– Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Rontel-
tap, Violetta Johanna van Riet, Ben Schueler, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud 
en Lenie van 't Zelfde   
 
Zondag 19 december 

Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 
Potten, Violetta Johanna van Riet, Ben Schueler, 
ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie 
van 't Zelfde 

MISINTENTIES  
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Gezocht: onderdak voor Taizé-jongeren  

Twee vierkante meter (vrij bij je thuis) is één jon-
gere (in je huis). Kerken in Schiedam willen onder 
dat motto rond Oud en Nieuw de deelnemers aan 
de Europese Jongerenontmoeting een gastvrij ont-
haal geven. De campagne om gastgezinnen te wer-
ven komt op stoom. Maar ook de inschrijvingen 
voor de ontmoeting, die uitgaat van de gemeen-
schap van Taizé, stromen nog steeds binnen en de 
verwachtingen zijn dat mogelijk meer dan 25.000 
jongeren naar Rotterdam zullen komen.   
 
Tussen 28 december en 2 januari komen de jonge 
mensen uit heel Europa naar onze regio voor een 
ontmoeting die ieder jaar in een andere Europese 
stad wordt gehouden. Drie dagen zullen zij 's och-
tends hun programma volgen op verschillende 
plaatsen in de Rijnmond-regio, onder meer in de  
kerk van St. Jan-Visitatie aan de Nolenslaan.  
's Middags is er een centraal programma in Ahoy. 
 
Veertig dagen voor de 'Pelgrimage van vertrou-
wen' moeten er nog voor vele duizenden jongeren 
slaapplaatsen gevonden worden. De gemeenschap 
van Taizé doet een oproep om hen te ontvangen. 
Zo kort na Kerstmis zal er toch wel plaats in de 
herberg zijn, zo denken ze. 

Voorbereiding  

In Rotterdam-Zuid zijn begin oktober al vier broe-
ders van Taizé neergestreken, samen met enkele 
vrouwelijke religieuzen en een groep van twaalf 
jongeren die hen ondersteunen bij de organisatie 
van het evenement. Het gaat vooral om jonge men-
sen die het afgelopen jaar voor langere tijd in het 
dorp in de Franse Bourgogne hebben gewoond. 

TAIZÉ 

De Nederlandse broeder Sebastiaan legt de vrijwilligers uit 

wat het programma is van de voorbereidingsgroep op het 

'hoofdkwartier' in Rotterdam-Zuid. 
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Een van hen, Javier, heeft in onze parochie op 14 
november na de viering, verteld over al het werk 
dat moet worden verricht en over de idee achter de 
ontmoeting in Rotterdam. De initiatiefnemers vra-
gen zich af of ook in ons land, jongeren in vijf da-
gen tijd, de sfeer van een stad kunnen veranderen. 
Zij vertrouwen er op dat het antwoord 'ja' zal zijn! 
Rosa-Maria Kramer is een compaan van Javier. De 
20-jarige Duitse begeleidt eveneens de Schiedamse 
parochies in de voorbereidingen. Zij huist dezer 
dagen in het tijdelijk 'hoofdkwartier' van de organi-
satie, vlak bij het Zuidplein. "Iedere zondag gaan 
we met onze groep de kerken af om daar de ont-
moeting aan te kondigen." Dat zijn er al gauw zo'n 
veertig per weekend.  
Rosa woonde een half jaar in Taizé. Ze was daar 
ooit gekomen, mee met een vriendin. "Het sprak 
me aan dat ik daar wel kon spreken over geloof en 
christen-zijn zonder beoordeeld te worden." In 
Duitsland kwam ze naar eigen zeggen niet erg tot 
het beleven van haar geloof in God, in Taizé vond 
ze haar 'eigen manier van bidden en geloven'. Na 
de ontmoeting in Rotterdam zal ze teruggaan naar 
Duitsland. "Daar zal het weer heel anders zijn dan 
in Taizé. De manier waarop ik daar geleefd heb, 
laat zich moeilijk combineren met de gewone 
maatschappij. De dagen in Rotterdam zijn daarom 
een mooie voorbereiding." Ze wil terug thuis Duit-
se literatuur en kunst gaan studeren en docent wor-
den. 
 

Oudjaar 

De jongeren die kort na Kerstmis de stad komen 
bevolken, brengen slaapzak en matje mee. Ze heb-
ben geen eigen kamer nodig en geen eigen bed. 
Twee vierkante meter op de grond is genoeg om 
iemand te ontvangen.  
De jonge pelgrims verlaten hun logeeradres 's och-
tends rond 8 uur en komen rond 10 uur 's avonds 
terug. Het middag- en avondeten krijgen zij in 
Ahoy. Naast twee vierkante meter op de grond 
wordt van de gastgezinnen gevraagd hun een een-
voudig ontbijt aan te bieden.  
De H. Hartparochie heeft voorgesteld een pro-
gramma voor oudejaarsavond aan te bieden. Die 
staat in het teken van ontmoeting tussen gasten en 
gastgezinnen, om samen het nieuwe jaar in te lui-
den. 
 

Wilt u onderdak verschaffen aan één of meer jonge 
gasten? U kunt terecht bij Jolanda Konings of pas-
tor Lidwien Meijer (zie achterop). Wie meer wil 
weten over Taizé en de Europese Jongerenontmoe-
ting kan ook op internet terecht: www,taize.fr (ook 
in het Nederlands) of www.taizeinnederland.nl.  
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OPROEP  

 

 

 

Kerk in kerstsfeer 

Zondag 12 december zullen wij de kerk weer in 
kerstsfeer gaan brengen. 
Van 13.00 uur tot 16.00 uur zijn we dan druk met 
allerhande karweitjes. 
Gelukkig zijn er mensen die voor die datum al be-
zig zijn geweest met het bestellen van bomen en 
kerstgroen etc. en als het goed is, hangt ook de 
adventskrans er al. 
 

Toch is er die zondag nog veel te doen… 
Wat dacht u van koperpoetsen? Of kerststukjes 
maken voor de pastorie? Of na het versieren even 
de bezem ter hand te nemen? 
Elk jaar is er een vast clubje mensen dat zich hier 
voor inspant. Want de bomen, kerststal, kerstster 
en kerstgroet aan de muur komen daar niet van-
zelf. 
We pauzeren met een kopje soep en sluiten af met 
een drankje; dus het is ook nog gezellig. 
 

Ook het misboekje zal nog gevouwen en geniet 
moeten worden, maar misschien laten we dat wel 
over voor een later moment.  
Vele handen maken licht werk… 
 

Wilt u ergens mee helpen? Meldt u aan bij mij: 
 

Mary Lansbergen- de Kok,  
tel: 010- 4264198  

of mail: maticoba@xs4all.nl   
 

 
 

Altijd is het jammer als u naar de kerk wilt ko-
men, maar daartoe niet in staat bent, omdat u de 
kerk niet lopend of fietsend kunt bereiken en zelf 
niet overeen auto – of chauffeur – beschikt. Maar 
met Kerstmis is dat misschien nog wel vervelen-
der dan anders.  
Daarom: wilt u graag naar de kerk komen, maar 
ziet u daar op eigen gelegenheid geen kans toe, 
neem contact op. Als Heilig Hartgemeenschap 
zullen we er voor zorgen dat iedereen die naar de 
kerk wil komen, dat ook kan. Een telefoontje vol-
staat: 06-48405775. We zijn u dankbaar als u ons 
enige dagen voor uw gewenste kerkgang op de 
hoogte brengt.  

KERKTAXI 
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Mis van vrijdag naar woensdag  
Het afgelopen jaar kwam pastor Biesjot op vrijdag-
morgen de H. Mis opdragen. In de hoekkamer is 
voor dit doel een sfeervolle kapel ingericht. Vanaf 
januari zal deze Eucharistieviering verhuizen naar 
de woensdagmorgen. Om half 10 is iedereen wel-
kom om deze viering bij te wonen.  
Na afloop is er gelegenheid voor koffie en ontmoe-
ting.  
 

Missie-zendingskalender met Afrikaanse kunst 
Nog altijd te krijgen: de missie-zendingskalender 
van 2011. Deze bestaat uit prachtige schilderijen 
van de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu. 
In opvallend kleurige beelden neemt de kunstenaar 
ons mee op zijn zoektocht naar de eigen Afrikaan-
se identiteit.  
Hij zegt zelf over Afrika: 'Wil Afrika zich echt 
ontwikkelen, dan moet ze uitgaan van de eigen 
kracht en de eigen wensen en behoeften. Ontwik-
keling niet zoals die nu plaatsvindt, maar een die 
rekening houdt met mens en milieu.'  
De kalender kost € 8,- en is te koop in de parochie. 
U kunt hem achter in de kerk bekijken en daarna 
een exemplaar bestellen bij Margo Heinsbroek. 
 

Jeugd Rijnmondband 
Op zaterdag 18 december vindt in onze kerk een 
kerstconcert plaats van de Jeugd Rijnmondband en 
Rijnmondband-3 (dit is een afdeling van oudere 
leden die louter binnen musiceren). U kunt genie-
ten van bekende en onbekende kerstliederen. Het 
concert is vrij toegankelijk en de toegang is gratis. 
Aanvang 11.00 uur.  
 

 
 
 
 
 

Hallo, 
Mijn naam is John Frederik, ik ben 15 jaar en zit 
op SG Spieringshoek. Ik zit op dit moment in 4-
Havo en doe het vakkenpakket Cultuur en  Maat-
schappij. Voor mijn school moet ik een maat-
schappelijke stage doen van 40 uur. Daarbij heb ik 
gekozen voor de Heilig Hartkerk. Mijn hobby's 
zijn voetballen en met vrienden afspreken. Ver-
der bezoek ik om de twee weken een thuiswed-
strijd van Sparta.  
Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan bij de Hei-
lig Hartkerk, en hoop een steentje bij te kunnen 
dragen. 

 

Groetjes, John Frederik  

NIEUWS 

KENNISMAKEN 
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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 vieringen en activiteiten in en om onze kerk.  
Zo is er de lichtjestocht voor kinderen op de zon-
dag voor kerstmis. En natuurlijk zal er de kerstvie-
ring van de Zonnebloem zijn, het versieren van de 
kerk en de vieringen van de drie basisscholen. Alle 
activiteiten monden uit in de gezinsviering en 
Nachtmis op kerstavond en de viering op kerstdag.  
 

U heeft in de vorige Gorzenklok kunnen lezen over 
de leerlingen van Scholengemeenschap Spierings-
hoek die hun maatschappelijk stage bij onze paro-
chie komen lopen. Inmiddels heeft zich een vijfde 
stagiair bij ons gemeld. De leerlingen stellen zich-
zelf graag aan u voor. In deze Gorzenklok is dat: 
John Frederik. (zie blz. 6) 
 

De afgelopen maand was er in de parochiezaal we-
derom een wijklunch ter versteviging van de on-
derlinge contacten in de wijk. De volgende lunch 
voor en door de wijk is in het nieuwe jaar! 
 

Inmiddels is de opbrengst van de sponsorpuntenac-
tie bekend. Samen heeft u 7267 punten bij elkaar 
gespaard. Goed voor een bedrag van € 726,70. 
Ook heeft de Jozefschool voor ons meegespaard. 
De leerlingen brachten 5540 bijeen. Bij elkaar le-
verde dit dus een bedrag van € 1280,70 op. Op 26 
november werd de actie afgesloten met een prijzen 
voor verenigingen die zich op een originele wijze 
hadden gepresenteerd. De H. Hartkerk sleepte een 
tweede prijs in de wacht, goed voor € 1000! Totale 
opbrengst is dus: € 2280,70. Dit mooie bedrag is 
bestemd voor de verlichting in de nok van onze 
kerk. Alle spaarders en vrijwilligers die zich inge-
zet hebben voor deze actie: heel hartelijk dank! 
 

Begin van deze maand gaan de brieven uit van de 
Stichting Vrienden van de H. Hartkerk. Ditmaal is 
er geen datum gepland voor de donateursbijeen-
komst. Deze volgt zodra er nieuws te melden is 
rondom de kerk en souterrain. We hopen zeer snel! 
Wanneer u het op prijs stelt een jaarverslag van het 
afgelopen jaar van de Stichting Vrienden te ont-
vangen, dan kunt u deze aanvragen bij de secreta-
ris van de Stichting: Dhr. Pascal Visée p/a 
Lekstraat 55 3114 SC Schiedam. Na het verschij-
nen van het jaarverslag wordt het ook op de websi-
te www.heilighartkerk.nl gepubliceerd. 
 

 

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

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Jaarlijks kooruitje 
Zondag 14 november was het jaarlijks uitje van het 
H. Hartkoor. Voer het koor vorig jaar nog over de 
Nieuwe Maas, langs de kerk, terwijl de koorleden 
zich te goed deden aan een rijk buffet, dit jaar 
werd gekozen voor "iets anders soortgelijks". Ge-
lijk gebleven was dat de koorleden zelf hun eten 
moesten samenstellen. Het decor was evenwel 
geen schip, maar een wokrestaurant op het vaste 
land. Het achterwege blijven van zicht op de Gor-
zenkerk tijdens het eten werd niet gemist. Want: 
het H. Hartkoor had de voorbije weken de kerk al 
genoeg gezien. 
 

Drukke en emotionele uitvoeringen 

Behalve de repetities en de verzorging van zondag-
se vieringen, zong het koor binnen acht dagen op 
drie uitvaarten en op Allerzielen. En ik kan u ver-
zekeren dat het zingen op uitvaarten iets anders is 
dan het zingen op een "gewone zondag". Twee 
overledenen waren bovendien personen die dicht 
bij het koor stonden: oud-koorlid Violet van Riet 
en koster Jaap Bel. Complimenten dat de koorle-
den bijna allemaal aanwezig waren, zodat ook mis-
sen en liederen die wat meer van de zangkunst ver-
gen, gezongen konden worden. 
Het etentje waarop het koor zichzelf trakteerde, 
was dus een passende beloning. Bijna was het niet 
doorgegaan. Het restaurant dat eerst was bespro-
ken (in het Beatrixpark) ging failliet, waardoor op 
korte termijn moest worden uitgekeken naar een 
vervangend restaurant, binnen het budget. Hetgeen 
beide penningmeesteressen van het koor lukte. 

Het samenzijn duurde ruim drie uur, waarin je 
soms koorleden eens van een andere kant mee-
maakte. En dan doel ik niet in eerste instantie op  

ZANGKOOR (1) 

Op onze website vindt u een uitgebreide fotoreportage van 

het kooruitje. De bijbehorende prijsvraag luidt: wie heeft 

het hoogste toetje samengesteld…  
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de eetgewoonten, maar op de leuke gesprekken.  
 

Wilt u in 2011 het jaarlijks kooruitje ook eens 
meemaken? Dat kan! Het koor ziet u graag als 
koorlid tegemoet. Met name heeft het koor plaats 
voor sopranen, maar bent u een alt, tenor of bas, 
dan wordt er met enthousiasme een plaats voor u 
vrijgemaakt.  

Henry de Wolf 
 

 
 

 
 

Namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik ie-
dereen bedanken die de laatste maanden zo met 
ons hebben meegeleefd tijdens het ziekbed en het 
overlijden van mijn man, onze pa en opa. 
Ook oprechte dank aan pastoor Biesjot en aan alle 
vrienden uit de kerk, die de waardige en warme 
uitvaartdienst mede hebben mogelijk gemaakt. 
 

Mevr. Bel-Haesakkers 
 

 
 
 

 

Kerstlichtjestocht 

Het is al bijna een traditie te noemen: de Kerst-
lichtjestocht in de Gorzen. Op zondagavond 19 
december is het weer zo ver. Dan gaan tientallen 
kinderen met een lichtje vanaf molen De Nolet, 
door de mooi verlichte straatjes van de Gorzen, 
naar onze kerk, op zoek naar het kerststalletje.  
 

Soms komen de kinderen onderweg koningen te-
gen, soms engelen. Soms is er sneeuw, maar nooit 
schijnt de zon, want het is al lekker donker als de 
tocht om 17.00 uur begint. Ook dit jaar is er tijdens 
de tocht iets bijzonders aan de hand…  
 

Wanneer de kinderen bij het stalletje in de kerk 
zijn aangekomen is er muziek en een bijzonder 
kerstverhaal. Tot slot is er warme chocolademelk 
met lekkers. Iedereen is om ongeveer 18.00 uur 
van binnen en buiten weer lekker warm.  
 

Net als de afgelopen jaren worden alle kinderen 
uitgenodigd om cadeautjes mee te brengen om aan 
een engel of aan de koningen mee te geven. Deze 
presentjes - een pop, een boek, lego of een spel - 
gaan naar kinderen in verre landen. Alle cadeautjes 
worden in schoenendozen gedaan en gaan met Ac-
tie Schoenendoos op weg naar de kinderen die 
daar heel blij mee zullen zijn.  

DANKWOORD 

KINDEREN 
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Vrijdag 3 december  Eerste Vrijdag 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 5 december 
Tweede zondag van de Advent 
Pakjesavond 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel van 
Nel de Heer. 
Voorganger: pastoor H. Spruyt 
Jesaja 11,1-10 / Matteüs 3,1-12 

Net als op alle andere zondagen is er na de Viering 
koffie of thee in de pastorie. 
 
Maandag 6 december  St. Nicolaas 
Kerkbestuursvergadering 
 

Woensdag 8 december   
Onbevlekte Ontvangenis van de H. maagd Maria 
 

Donderdag 9 december 
Stilte in Zuid. Lezing door pastor Kees Koeleman 
in de pastorie. Aanvang 19.30 uur.  
 
Vrijdag 10 december Dag v.d. Rechten van de Mens 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 12 december 
Derde zondag van de Advent 
Om 09.45 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: Corry Smits 

Jesaja 35, 1-6a.10 / Matteüs 11,2-11  

Na de Mis vragen de medewerkers van Amnesty 
International u mee te doen  aan de maandelijkse 
schrijfactie. Helaas nog steeds de moeite waard! 
 

Maandag 13 december  H. Lucia 
 

Dinsdag 14 december  H. Johannes van het Kruis 
 

Woensdag 15 december 
Om 10 uur kerstviering Zonnebloem (Zie op blz. 18) 

AGENDA 

De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die 
geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen. Matteüs 3,10 

Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over 
Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar 
gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat 
zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? 
Matteüs 11,7-8  
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Donderdag 16 december 

Om 16.00 uur kerstviering St. Bernardusschool 
Om 18.30 uur kerstviering St. Willibrordusschool 
 
Vrijdag 17 december 

Om 09.30 uur kerstviering St. Jozefschool. 
 
Zaterdag 18 december 

Om 11.00 uur kerstconcert Jeugd Rijnmondband 
en Rijnmondband3 (zie blz.6) 
 
Zondag 19 december 

Vierde Zondag van de Advent 

Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel.  
Voorganger:  
pastoor A. van Well 
Jesaja 7,10-14 / Matteüs 1,18-24  

 Om 17.00 uur: Kerstlichtjestocht (zie blz. 9) 

Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een 
engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, 
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het 
kind dat ze draagt, is verwekt door de heilige Geest. Ze zal 
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn 
volk bevrijden van hun zonden.'  Matteüs 1,20-21 

 
Vrijdag 24 december 19.00 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: 18.30 uur 
kerstliederen vanaf: 18.45 uur 

KINDEREN MOGEN EEN INSTRUMENTJE MEENEMEN 

 
Vrijdag 24 december 23.00 uur 

 

NACHTMIS  
 

voorganger: pastoor A. van Well 
m.m.v. het H. Hartkoor 
o.l.v. Henry de Wolf 
kerk open: 22.30 uur 

kerstliederen vooraf: 22.45 uur 

 
Eerste Kerstdag 25 december 09.45 uur 

 

EUCHARISTIEVIERING 

voorganger: pastor C. Biesjot 
m.m.v. het H. Hartkoor 

 
Tweede Kerstdag 26 december 09.45 uur 

 

EUCHARISTIEVIERING  
(luisterviering met klassieke kerstmuziek) 
voorganger: pastor C. Biesjot 

 
(Wijzigingen voorbehouden; zie volgende Gorzenklok) 
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Liduina glas-in-loodramen (deel-1) 
In januari worden in onze kerk nieuwe glas-in-

loodramen geplaatst met taferelen uit het leven 

van de H. Liduina. In dit artikel iets over de ach-

tergrond van de Liduinadevotie in de Heilig Hart-

kerk en de wording van de ramen. In de volgende 

Gorzenklok kunt u lezen over de Liduinakapellen.  

 

Liduinadevotie 

Het verhaal van Liduina is bekend. In 1395 viel het 
Schiedamse meisje tijdens schaatsen op het ijs. 
Jarenlang lag zij met hevige pijnen te bed en droeg 
zij moedig haar lijden. Al eeuwenlang wordt zij – 
met name in Schiedam – vereerd en de gelovigen 
in de Gorzen deden volop aan de Liduinadevotie 
mee. Hierbij zal zeker hebben meegespeeld dat 
vele parochianen – en diverse geestelijk leiders! – 
nauwe banden hadden met de moederkerk, waar-
van onze parochie een afsplitsing is, de Franke-
landse kerk. Die was toendertijd het centrum van 
de Liduinaverering in de stad. Een belangrijke fac-
tor was ook de bouwpastoor van de Gorzenkerk, 
pastoor Möller. Als kenner en bewonderaar van de 
heilige Liduina (hij schreef onder meer een toneel-
spel over Liduina en het vuistdikke standaardwerk: 
Sint Liduina van Schiedam) heeft hij de Liduinade-
votie in onze kerk gepropageerd.   
 

Liduina en Apocalypsschildering 

Het is dan ook niet vreemd dat pastoor Möller, een 
groot liefhebber van kunst, de Gorzenkerk liet ver-
rijken met aan Liduina gewijde plaatsen en kunst-
werken. Het souterrain onder de kerk werd in 1927 
door hem ingezegend als 'Liduina-crypte', enkele 
jaren later volgde een opdracht aan Wim Adolfs 
voor twee altaarstukken met gebeurtenissen uit het 
leven van Liduina, te hangen onder de grote beel-
den van Maria en Jozef. Beide altaarstukken vor-
men een eenheid met de bekende grote muurschil-
dering van Adolfs. Zowel qua proporties als qua 
gebruikte kleuren zijn deze kunstwerken op elkaar 
afgestemd. Zo sluit het blauw en rood in de altaar-
stukken aan bij de kleuren in de Apocalypsschilde-
ring. Het altaarstuk onder Jozef stelt het verhaal 
voor van 'De Rozelaar': in een visioen van Liduina 
zou een engel tegen haar hebben gezegd dat ze niet 
zou sterven voor de rozenstruik volgroeid zou zijn. 
Het altaarstuk onder het Mariabeeld heet 'De won-
derbare Heilige Hostie' en duidt op het verhaal dat 
Liduina al het eten uitspuugde, behalve geconsa-

GORZENKERK EN … 
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creerde hosties. 
Nieuwe verfraaiing van de Gorzenkerk 

Begin dit jaar brachten enkele personen het open 
karakter van de Liduinakapel ter sprake. En kwa-
men met een oplossing om de kapel een intiemere 
sfeer te geven: het plaatsen van glas-in-loodramen 
met taferelen uit het leven van Liduina. Een kwes-
tie van: "geen woorden maar daden". Zo stelden 
deze mensen, die graag anoniem willen blijven, 
voor om aanzienlijk bij te dragen aan de kosten. 
De plannen werden besproken met het kerkbe-
stuur, met pastoor Duynstee en met de koster en 
enkele vaklieden. Iedereen reageerde enthousiast. 
Glaskunstenaar Henk van Kooy, schepper van de 
Liduinaramen in de Liduinabasiliek, kreeg de op-
dracht en ging aan de slag met de ramen. 
 

Een kijkje op de werkzaamheden te Delfshaven 

Begin november waren de werkzaamheden zo ver 
gevorderd dat er een kijkje genomen kon worden 
in het atelier van Henk van Kooy te Delfshaven. 
Ondergetekende belandde daar in een interessante 
discussie tussen de kunstenaar, de glas-in-lood-
deskundige Frans Rosier en onze pastores Charles 
Duynstee en Coert Biesjot. Pastor Duynstee ont-
popte zich als een groot liefhebber van beeldende 
kunst en stelde allerlei vragen over de keuze van 
de details. Alle aanwezigen waren het eens over de 
mooi getroffen uitdrukking op het gezicht van Li-
duina, dat tegelijk haar lijden uitstraalde, als kracht 
en gezuiverd zijn toonde. Maar waarom de toevoe-
ging van haar hart? Het bleek meer te zijn dan een 
verwijzing naar onze kerk (H. Hart), legde Van 
Kooy uit. Op haar ziekbed was Liduina, ondanks 
haar pijn, immers vol belangstelling naar anderen. 
Ze had 'hart voor de mensen'. Pastor Biesjot vulde 
aan dat het hart niet alleen staat voor een teken van 
liefde, maar ook van lijden, zoals naar voren komt 
in teksten van H. Hartliederen. 

Van Kooy geeft aan pastores Duynstee en Biesjot een toe-

lichting bij het ontwerp op ware grootte van het eerste raam.  
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Van Kooy gaf Liduina vuile handen, omdat het na 
haar lange ziekbed onrealistisch zou zijn Liduina 
af te beelden met fijne handen. Pastor Biesjot vond 
dit een goede keuze; vuile handen geven symbo-
lisch mooi de verbinding met het aardse weer. 
Ook werd stilgestaan bij de tranen in de ogen van 
Liduina. Van Kooy bleek ze pas 's ochtends te heb-
ben toegevoegd. Was het 'overdone' of bracht het 
iets extra's tot uitdrukking? Voor beide opvattin-
gen valt iets te zeggen. Het kunstwerk is nog in 
wording. Een antwoord zult u daarom pas krijgen 
bij de inzegening van de glas-in-lood voorstellin-
gen in januari 2011 in onze kerk. 
 
Een potje waaraan iedereen kan bijdragen 

Het project van de Liduina glas-in-loodramen kent 
een aantal fasen. De twee hoofdpanelen vormen 
het eerste deel. Andere panelen bevatten een engel 
of slechts figuratieve versierselen. Het kerkbestuur 
heeft besloten een potje in het leven te roepen 
waaraan iedereen kan doneren om deze fases mo-
gelijk te maken. Dit potje staat in de Liduinakapel. 
U kunt ook een bijdrage overmaken aan de paro-
chie onder vermelding van 'Liduina-ramen'   
(gironummer 21385). 

Henry de Wolf 
 
(In januari wordt de Heilig Hart-website uitge-

breid met een speciale Liduina-pagina, compleet 

met foto´s van Liduina-kunstvoorwerpen en de 

wording van de nieuwe glas-in-loodramen.) 

Van Kooy toont een schets van het gezicht van Liduina, be-

stemd voor het tweede paneel. Uiterst links ligt op de licht-

bak een deel van het geschilderde glas. 
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Jaap Bel 
Op maandag 1 november 2010, op Allerheiligen, is 

op 84-jarige leeftijd onze koster overleden. Jaap 

Bel was een van de iconen van de parochie. Op 

vrijdag 5 november was zijn uitvaartmis, in een 

uitbundig versierde kerk.  

Omdat de ´s zondagse kerkgangers niet meer be-

reikt konden worden en ook de Gorzenklok de 

avond ervoor al gedrukt was, is bij de vorige Gor-

zenklok een kopie gevoegd van de rouwkaart. Op-

dat de parochianen op de hoogte zouden zijn van 

het heengaan van de heer Bel en de uitvaartmis. 

Hieronder de toespraak die Henry de Wolf namens 

het kerkbestuur hield. 
 

Graag wil ik namens het kerkbestuur een woord tot 
u richten ter nagedachtenis aan Jaap Bel. 
 

Voor mij trouwens meestal meneer Bel. Deels van-
wege het leeftijdsverschil. Deels omdat hij toch 
een bepaald respect afdwong en met autoriteit kon 
vertellen. Over zijn werk als leidinggevende op de 
werkvloer bij Wilton, over zijn tijd in het leger en 
een heel enkele keer over zijn oorlogservaringen. 
 

Vaak had hij het over de kerkgebouwen en waar 
we allemaal van moesten weten voor het geval hij 
er niet meer zou zijn. Jaap doceerde waarop te let-
ten bij de opbouw van de rommelmarkt, bij afslui-
ting van de waterleiding ingeval van vorst. Hij 
hield nauwlettend het souterrain onder deze kerk in 
de gaten: of het er lekte, of de huurders voor op-
slag er geen rommeltje van maakten. En na afloop 
bracht hij verslag uit over wat er nu weer mis was, 
inclusief aanwijzingen om alles weer op orde te 
krijgen. 
 

Jaap had oog voor de historie van de kerk. In map-
pen verzamelde hij gevonden boekjes en foto´s, 
waarvan er nu vele op de website van de kerk 
staan. 
 

Dagelijks was Jaap in de kerk in de weer met kaar-
sen en misboekjes. Jarenlang hebben er weinig 
boekjes en Gorzenklokken de stencilkamer verla-
ten, die Jaap niet had gevouwen en geniet. 
´s Zondags stak hij de kaarsen aan, collecteerde hij 
en telde hij met een mechanisch tellertje de kerk-
gangers. 
Mijn kinderen noemden Jaap 'Opa Bel' en hebben 
tot voor kort gedacht dat hij zo heette omdat hij de 

IN MEMORIAM 
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bel luidde aan het begin en het eind van een vie-
ring. 
Jaap had in de goede zin van het woord een zwak 
voor kinderen. Tegen Jan en alleman kon hij mop-
peren, maar niet tegen kinderen. Volgens mij ge-
noot hij het meest van de basisscholen die in onze 
kerk hun vieringen houden. En van de speurtoch-
ten in de kerk voor basisscholieren. Als hij kon, 
kwam hij een kijkje nemen. En wees hij de leerlin-
gen het dak, waar in de oorlog mensen ondergedo-
ken hebben gezeten. Of hij hield zich op bij de uit-
leg over de wierook. 
 

Heerlijk vond hij trouwens die wierook. Jaap 
schepte overdadig wierook-korrels op: hoe meer, 
hoe beter. Soms tot ongenoegen van de voorgan-
ger, grinnikte hij dan na afloop. Voor vele tiental-
len overledenen heeft Jaap de kerk op orde ge-
maakt. En ook hier doceerde hij hulpkosters en 
uitvaartondernemers: "Let op dat de zes kandelaars 
uitlopen van klein bij de altaar trappen, naar groot 
richting de kerk." Jaap, we hebben er dit keer extra 
goed op gelet. En de kerk is prachtig versierd, met 
dank aan onze vrijwilligers en aan familie en 
vrienden van Jaap. 
 

Ik kan nog lang doorgaan over zijn vele werk-
zaamheden in de kerk. Jaap heeft hier vele voet-
stappen liggen. Het kerkbestuur heeft Jaap het 
meest gewaardeerd om zijn onbaatzuchtige inzet. 
Wat er ook gebeurde, de parochie en kerkgebou-
wen gingen hem voor alles. Meermaals sprak hij 
vrijwilligers aan om andere gebruikers van onze 
kerk te zien als medegebruikers die je met respect 
moet behandelen en niet als lastpakken die inbreuk 
maken op de eigen gewoontes. 
 

Begin deze week heb ik diverse personen die Jaap 
in deze kerk hebben meegemaakt per mail op de 
hoogte gebracht van zijn overlijden. Enkele reac-
ties wil ik u niet onthouden: 
Een aannemer schrijft: “Ik mocht Jaap heel erg, 
vanwege zijn bescheidenheid en enorme betrok-
kenheid met de Gorzenkerk, zijn tweede thuis. Er 
gaat een hoop kennis betreffende de Gorzenkerk 
heen.” 
Een lid van de hier kerkende Engelstalige gemeen-
schap schrijft: "Mr. Bel was a very nice person and 
was always very friendly to all our members. Plea-
se pass on our deepest sympathy to his family." 
En een priester: "Overleden op Allerheiligen... 
Jaap is er eentje meer vanaf vandaag." 
 

Het kerkbestuur sluit zich graag aan bij deze reac-
ties. Jaap, rust zacht en vergeet niet om ook af en 
toe de boel hier een beetje in de gaten te blijven 
houden. Bedankt, Jaap. 
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BOEKJE OPEN OVER DE ROMMELMARKT  

Zaterdag 30 oktober. Rommelmarkt! 
Als ik om half tien bij de pastorie aankom, staat er 
nog geen rij, zoals anders. Slecht voorteken?  
Binnen is het wel al druk. Penningmeester Louis 
van Poppel deelt aan de aanwezige vrijwilligers 
'losgeld' uit en iedereen betrekt de handelsposten. 
Dagen van tevoren is er al hard gewerkt om de 
waar zo aantrekkelijk mogelijk uit te stallen. 
De boekenstand wordt 'bemand' door mevrouw 
Riet van de Plas en mij. Haar man Nico heeft weer 
flink hard meegewerkt om alle dozen en tassen met 
boeken uitgepakt te krijgen. 
Er gaat veel door onze handen en wat mij altijd 
weer een beetje ontroert zijn de namen en inscrip-
ties en opdrachten in sommige boeken. "Voor je 
verjaardag", of "Uit dankbaarheid voor je hulp". 
Als je dan een boekenlegger vindt op bladzijde 
vijftien, vermoed je dat het geschenk misschien 
wel wat tegenviel. 
Mensen gebruiken van alles als boekenlegger: 
krantenknipsels, bidprentjes, recepten, boodschap-
penlijstjes, briefjes met namen en telefoonnum-
mers, ansichtkaarten uit soms verre oorden. Ook al 
voel ik me een beetje een voyeur, ik kan het niet 
nalaten deze te lezen. 
Ook zat er dit keer zo'n karakteristiek kaartje van 
stopzijde bij: fabrikaat van de Scheepjeswolfa-
brieken. Ik stelde me zo voor dat iemand, na het 
stoppen van vijf paar sokken, het zichzelf eindelijk 
toestond lekker te gaan zitten lezen. 
 

Als de deur om tien uur opengaat, lijkt het juist 
heel druk te worden. Bij de boeken moeten we het 
hebben van de kijkers en de struiners die later iets 
kopen. Prijsbepalen blijft moeilijk. 
Soms krijgen we fooi, soms wordt er afgedongen. 
Behalve de belangrijke opbrengst is het altijd weer 
een gezellig en sociaal gebeuren, en in het midden- 
en zijpad van de kerk worden heel wat gesprekken 
gevoerd tussen al of niet oude bekenden. 
Moeilijk zijn de gerichte vragen of we iets van een 
bepaalde schrijver hebben of over een moeilijk on-
derwerp; de meest gevraagde thema's staan wel bij 
elkaar, maar de romans niet op alfabetische schrij-
versvolgorde. 
 

Over versieren gesproken ….   

Het doet mij weer denken aan mijn werk bij de bi-
bliotheek. Niets leuker dan een kind te helpen zoe-
ken naar materialen voor een spreekbeurt of werk-

ROMMELMARKT 
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stuk. Hoewel… Ik heb eens letterlijk en figuurlijk 
alles uit de kast gehaald voor een jongetje dat een 
nogal lastig onderwerp had gekozen. Wel een half 
uur was ik bezig geweest her en der boekjes, foto's, 
stukjes uit de encyclopedie en een informatiemap 
te verzamelen. Trots stalde ik alles voor hem uit. 
Hij wierp er een snelle blik op en zei: "Doet u mij 
toch maar iets over poezen." 
En een meisje van een jaar of twaalf vroeg mij om 
een boek over versieren. Aangezien het de week 
voor Pasen was, deelde ik haar verheugd mee dat 
er net een nieuw boek binnen was met de titel: 
'Hoe versier ik een ei?' Ze keek me wat meewarig 
aan en zei: "Ik hoef geen ei, ik wil een leuke jon-
gen!" 
 

De rommelmarkt van oktober 2010 verliep prima - 
leuk om mensen blij weg te zien gaan met een ge-
bonden serie Jules Verne, een stapel streekromans 
voor een zieke mevrouw, jongelui met mooie 
kunstboeken. En hoe welkom waren weer de heer-
lijke soep en de broodjes van de mensen van de 
catering! Het werd in alle opzichten een succesvol-
le dag. Restte nog het opruimen: wat kan er weg en 
wat krijgt volgende keer weer een kans? Grote na-
men in de wereldliteratuur:  Solzjenitzin, Tolstoi, 
de Balzac, Thomas Mann, Jane Austen,  verdwij-
nen weer in de dozen. We durven het niet weg te 
doen, maar wie leest het nog? 
 

Liesbeth Dingenouts  

 
 
 
 
 
 

De Kerstviering van de Zonnebloem, afdeling 
Zuid, wordt dit jaar gehouden op woensdag 15 de-
cember, in de pastorie. Om 10.00 uur beginnen we 
met een kopje koffie. Tussen de middag kunt u 
genieten van een heerlijke kerstmaaltijd.  
Tussen de activiteiten door is er tijd voor persoon-
lijke gesprekken. Rond 16.00 uur zal deze gezelli-
ge ontmoetingsdag weer ten einde zijn.  
Iedereen is van harte welkom!  
 
 

 
 
 
 
 

Wie ook zijn zwakke kanten laat zien, 
maakt vrienden." 

uit: Gerarduskalender 

ZONNEBLOEM 

SPREUK VAN DE MAAND 
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H. Hartkoor, Gelegenheidskoor, Kinderkoor 
Voor de kerstvieringen en de lichtjestocht zijn 
naast het Heilig Hartkoor weer het Gelegenheids-
koor en Kinderkoor actief. Een ieder (volwassene 
of kind) die het leuk vindt om mee te zingen is van 
harte uitgenodigd om zich in het koor te voegen. 
Zangtalent is welkom, maar niet vereist. De kinde-
ren krijgen een CD om thuis mee te oefenen. 
Samen lukt het vast ook dit jaar weer om er iets 
moois van te maken. Wie mee wil zingen, melde 
zich bij Jolanda Konings of Henry de Wolf (zie 
achterop de Gorzenklok).  
De koren die in december actief zullen zijn, repete-
ren op de volgende dagen: 
 

Heilig Hartkoor: elke dinsdag van 19.45 tot 21.45 
uur. Het koor repeteert niet op 28 december. 
Uitvoeringen: zondag 12 december (3e Advents-
zondag) om 9.45 uur, de Nachtmis op vrijdag 24 
december om 23.00 uur (liedjes vooraf om 22.45 
uur), Eerste Kerstdag op zaterdag 25 december om 
9.45 uur. 
 

Gelegenheidskoor: repetities op woensdag 8 de-
cember. maandag 13 december en donderdag 16 
december, steeds om 20.00 uur. Verder op woens-
dag 22 december, vanaf 18.30 uur. Deze laatste  
repetitie is samen met het Kinderkoor. 
Uitvoeringen lichtjestocht: zondag 19 december 
(17.00 uur). En de Gezinsviering op vrijdag 24 de-
cember (aanvang viering 19.00 uur, liedjes vooraf 
om 18.45 uur). 
 

Kinderkoor: repetities van 18.30 tot 19.30 uur op 
dinsdag 14 december, donderdag 16 december, 
maandag 20 december en op woensdag 22 decem-
ber de generale repetitie. 
Uitvoering: Gezinsviering vrijdag 24 december 
(aanvang 19.00 uur, liedjes vooraf om 18.45 uur).  
 
 

 
 
 
 
 

Op maandag 1 november 2010 is op 84-jarige leef-
tijd overleden 

 

Jacobus Bastiaan Bel 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 
in onze gebeden.  

KOREN (2) 

FAMILIEBERICHTEN 
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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 uit te blazen! 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 

HUMOR IN DE KERK 


