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Balans 
 

Zoals met alles in het leven, gaat het er ook in de 
kerk om balans te bewaren. Na de ontspannen, luie 
dagen rond kerst en oud-en-nieuw is het zaak de 
teugels weer aan te spannen en aan het werk te 
gaan. Na de feestelijke vieringen in de kersttijd, 
gaat het er ook om op 27 januari, en op 28 januari, 
en op de 29ste, kerk te zijn. 
Vandaar dat we met plezier terugdenken aan de 
prachtige, warme en door velen gevolgde vierin-
gen, maar ook al weer plannen maken richting Pa-
sen. Dat de manden met etenswaren en vers fruit 
net zijn afgeleverd bij de voedselbank, maar dat er 
al weer voorbereidingen zijn die actie snel te her-
halen. Dat er snel bijeenkomsten komen met com-
municanten en vormelingen, dat de pastoraats-
groep en de beheercommissie nieuwe plannen 
maakt. En dat de penningmeester van de Heilig 
Hart zich druk maakt over de financiën. 
Dit nummer van de Gorzenklok staat in het teken 
van de balans opmaken. Hoe is het oude jaar afge-
sloten en wat kunnen we komende jaar doen? De 
financiën spelen daarin een belangrijke rol, want 
zoals met alles in het leven draait het ook in een 
kerkgemeenschap op het vinden van de middelen 
om iets mogelijk te maken.  
In dit blad vindt u een echte balans zoals de boek-
houder die maakt, met inkomsten en uitgaven. We 
doen er als kerk alles aan om evenwichtig te zijn: 
zorgen voor het eigen huis en delen waar mogelijk 
is, in geld, tijd en inspiratie. 
 

Veel leesplezier! 
 

De redactie 
 

 
 
 
 
 

 

Aan de hand van de verschijningsdata van de vier 
nummers van het parochiemagazine Kerk aan de 
Waterweg, zijn de uitgaven van de Gorzenklok 
vastgesteld. 
 

Gorzenklok 2015#1:  Kerstmis 2014 - januari 2015 
Gorzenklok 2015#2:  februari 2015 
Gorzenklok 2015#3:  maart en april 2015 
Gorzenklok 2015#4:  mei en juni 2015 
Gorzenklok 2015#5:  juli en augustus 2015 
Gorzenklok 2015#6:  september en oktober 2015 
Gorzenklok 2015#7:  november - half december 2015 
Gorzenklok 2016#1:  Kerstmis 2015 - januari 2016 
   

De redactie 
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VAN DE REDACTIE (1) 

VAN DE REDACTIE (2) 



 

 
 
 
 

 
Zondag 1 februari 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten,  
Ben Schueler en voor alle overleden pastores, vrij-
willigers en weldoeners van onze geloofs-
gemeenschap.  
 

Zondag 8 februari 
Franciscus Laurentius Geerdes, 
Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas –  
Van Mil, Piet van Potten, ouders Ronteltap – 
Kouwenhoven, Ben Schueler en voor alle overle-
den pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze 
geloofsgemeenschap.  
 

Zondag 15 februari 
Franciscus Laurentius Geerdes, 
ouders Van der Pas – Van Mil,  Piet van Potten, 
Ben Schueler en voor alle overleden pastores, vrij-
willigers en weldoeners van onze geloofs-
gemeenschap. 
 

Zondag 22 februari 
Franciscus Laurentius Geerdes,  
Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  
Piet van Potten, ouders Ronteltap – Kouwenhoven, 
Ben Schueler, Piet Wijnen en voor alle overleden 
pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze 
geloofsgemeenschap.  
 

 
 
 
 

 

Op maandag 29 december 2014 is op 96-jarige 
leeftijd overleden 

 

M evr. M aria A .C . (R iet)  
Taverne –  van Cam pen 

 
Op donderdag 1 januari 2015 is op 90-jarige leef-

tijd overleden 
 

M evr. Jacoba M aria 
Jacobs - V rijdag 

 
Op vrijdag 2 januari 2015 is op 95-jarige leeftijd 

overleden 
 

D hr. A drianus Jacobus M aria 
(A ad) B orsboom 
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MISINTENTIES 

FAMILIEBERICHTEN 
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Op donderdag 8 januari 2015 is op 88-jarige 
leeftijd overleden 

 

Jo L eliveld  - K ools 
- - - - - - - 

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 
in onze gebeden. 

 
 
 
 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
 

In de advent en met Kerstmis heeft u ze 
ongetwijfeld achterin de kerk zien staan, de manden 
met levensmiddelen bestemd voor de Voedselbank 
Schiedam. Velen van u hebben daaraan 
bijgedragen. De kinderen hebben geknutseld tijdens 
de kindernevendienst en met het verkopen van hun 
creaties, hebben zij een kleine € 100,- opgehaald. 
Van dat geld is vers fruit gekocht. De groentezaak 
in de Groenelaan ‘Het Groenten– en Fruitparadijs’ 
heeft een extra duit in het zakje gedaan in vorm van 
fruit, toen men hoorde dat de inkopen bestemd 
waren voor de Voedselbank. Bij de Voedselbank in 
het centrum was men ronduit blij met al dat extra’s. 
Zeker in deze tijd van het jaar zit er doorgaans 
weinig fruit in de pakketten. Een hartelijk dank, bij 
deze overgebracht, aan allen onder u die hebben 
bijgedragen.  

 

Ook bijeen gebracht, was het vele speelgoed, door 
de kinderen meegenomen bij de Lichtjestocht. Het 
speelgoed is bestemd voor kinderen in 
noodgebieden. Zij zullen via Actie Schoenendoos 
een mooi versierde doos met speelgoed ontvangen. 
Onder het ingezamelde speelgoed waren ook 
mooie, maar grote stukken. Te groot voor in een 
schoenendoos. Dit speelgoed is naar Stichting Net 
Niet Genoeg in Schiedam-Noord gebracht. Deze 
stichting organiseert regelmatig Net Niet Genoeg 
Dagen waarop mensen met een krappe beurs 
kosteloos kleding, speelgoed en woonaccessoires 
kunnen uitzoeken. Ook aan de kinderen van de 
Lichtjestocht dus een hartelijk dank!! 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 – 517 04 863  

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

H. HARTKERK FOR EVER! 



 

 
 
 
 

 
Echtpaar in de trein 
Met de allerliefste in een trein 
Kan aangenaam en leerzaam zijn 
De prachtig vormgegeven stoel 
Geeft allebei  een blij gevoel 
 
Voor ’t verre reisdoel kant en klaar 
Zit ik dus tegenover haar 
De trein maakt zijn vertrouwd geluid 
En zij rijdt voor, ik achteruit 
 
We zien dezelfde dingen wel, 
Maar ik heel traag en zij heel snel, 
Zij kijkt tegen de toekomst aan, 
Ik zie wat is voorbijgegaan 
 
Zo is de huwelijkse staat  
De vrouw ziet wat gebeuren gaat, 
Terwijl de man die naast haar leeft 
Slechts merkt wat zijn beslag al heeft. 
 
Van nieuw begin naar nieuw begin 
Rijdt zij de wijde toekomst in, 
En ik rij het verleden uit, 
En beiden aan dezelfde ruit. 
 
Willem Wilmink  
 
 

Ook zonder echtgenoot reis ik graag met de trein. 
Onze oudste dochter woont in Haarlem. En de rit 
daarheen is een mooie route. 
En ja, net als de mevrouw in het gedicht rijd ik 
graag vooruit. Niet dat ik daarover zulke diepgaan-
de gedachten over heb, ik vind het gewoon pretti-
ger. Bijna een uur naar buiten kijken naar het voor-
bijglijdende landschap vind ik rustgevend en inspi-
rerend tegelijk. 
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DOOR U VOOR U 



 

Bijna iedereen  is met z’n laptop of mobiel bezig, 
en zelfs al zit je niet in de stiltecoupé, gesproken 
wordt er nauwelijks. 
 

Een paar maanden geleden gingen we met een 
groepje van 8 naar Parijs, met de Thalys. Snel ge-
regeld, gereserveerde plaatsen. Maar we moesten 
nog wel naar Rotterdam Centraal. Simpel, zou je 
denken. Mooi  niet! En plots word je dan zuinig: 2 
auto’s 3 dagen op de parkeerplaats in Rotterdam? 
Duur hoor, en misschien kwam je wel in een file 
terecht en miste dan de trein! Dan maar de fiets 
pakken? Nee, er werd regen voorspeld. De metro, 
de bus dan, maar alle mogelijkheden hadden wel 
een nadeel. Uiteindelijk werd het de parkeerplaats 
bij station Schiedam. 
Wij hadden op ons genomen de dag ervoor trein-
kaartjes te halen. Helaas, door alle veranderingen 
bij de NS was dat niet mogelijk, dit kon alleen op 
de reisdag zelf. Niemand had nog een OV kaart die 
geschikt was voor de trein en om dat ’s morgens te 
moeten doen voor zoveel mensen was absoluut 
niet handig. Wij zijn dus flink vroeg in de ochtend 
die kaartjes gaan halen uit de automaat. Alles ver-
liep gelukkig vlot en we waren mooi op tijd in 
Rotterdam. 
 

Wat een prachtige trein, die Thalys! Een massa 
ijzer, groot maar sierlijk , die zich met een adem-
benemende snelheid verplaatst. Adembenemend! 
Al rijdend merk je niets van die enorme vaart. Pas 
als je denkt wat rijden die auto’s langzaam op de 
snelweg, besef je dat de trein toch wel heel hard 
rijdt. Twee uur en drie kwartier na vertrek stapten 
we uit op Gare du Nord. 
 

Ici  Paris! We genoten drie dagen o.m. van de Sa-
cre Coeur en de Notre Dame en ………………….. 
van de treinreis terug naar Rotterdam en Schiedam.  
 

Liesbeth Dingenouts. 
 

 
 
 
 
 

Hallo iedereen, 
Ik ben Romy van der 
Meer en ik ben 15, 
bijna 16 jaar. Ik zit op 
scholengemeenschap 
Spieringshoek in 4 
Havo. Ik loop stage bij 
de H.Hartkerk en ik 
vind het heel erg ge-
zellig. Mijn hobby's 
zijn: hockeyen, muziek luisteren en boeken lezen. 
Ik hoop u zo iets te hebben verteld over mezelf, 
zodat u een beetje weet wie ik ben als we elkaar 
tegenkomen in de kerk.  

Romy 
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EVEN VOORSTELLEN (1) 



 

 
 
 
 
 

Hallo allemaal! 
 

Mijn naam is Demi Jongste, ik ben 17 jaar oud en 
ik kom uit de Gorzen. 
Ik zit op de school Sg. Spieringshoek en ben zo 
ook terecht gekomen bij mijn stage in de Heilig 

Hartkerk. Ik heb 
ervoor gekozen 
om mijn stage 
hier te doen om-
dat ik zelf regel-
matig in de kerk 
heb gezeten toen 
ik nog op de ba-
sisschool zat, de 
Willibrordus-
school. We vier-
den dan kerst en 
Pasen in de kerk 
en we hebben 
ook een keer een 
rondleiding door 
de kerk gehad. 
 

De kerk maakte vroeger al een hoop indruk op me, 
ik vond hem gigantisch groot en ook heel mooi. 
Vooral de schilderingen op de muren vond ik spec-
taculair. Toch is er, nu ik wat ouder ben, niets ver-
anderd. Ik vind het nog steeds een hele intrigeren-
de plek. 
Ik heb aan nog niet zo veel activiteiten mee gedaan 
of geholpen. Tot nu toe alleen nog het knutselen op 
zondagochtend, wat voor alle stagiaires een beetje 
tegenviel aangezien we niet gewend zijn zo 
‘vroeg’ ons bed uit te zijn op zondag. Ook heb ik 
meegelopen in de kerstlichtjestocht wat ik heel ge-
zellig vond. De kinderen vonden het fantastisch en 
voor ons was het ook leuk om eens echte engeltjes 
te zijn. 
Binnenkort komen er weer een aantal activiteiten 
aan waarbij ik wel weer ga helpen, dus misschien 
dat ik u nog voorbij zie komen. 
 

Hopelijk tot ziens, Demi. 
 

 
 
 
 
 
 

Piekeren neem t de zorgen van m orgen niet 
w eg, m aar w el de kracht van vandaag. 

 
bron: Bond zonder Naam 
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EVEN VOORSTELLEN (2) 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 
 
 
 

 
Alle kinderen die in groep 4 of hoger zitten en ge-
doopt zijn, kunnen meedoen met de Eerste Com-
munie 2015. De kinderen zullen worden voorbe-
reid met het project Blijf dit doen. Dit gebeurt in 
zes voorbereidingsbijeenkomsten, steeds op vrij-
dagmiddag en met twee bijeenkomsten na de Eer-
ste Communieplechtigheid. Voorafgaand aan het 
project en halverwege zijn er twee ouderavonden 
voor de ouders van de communicanten.   
 

Dit jaar zal de plechtigheid van de Eerste Commu-
nie plaatsvinden op zondag 7 juni in de Sint 
Liduina/O.L.V. Rozenkrans in het centrum van 
Schiedam. 
 

De pastores van onze parochie De Goede Herder 
hebben besloten dat de Eerste Communieviering 
voortaan afwisselend wordt gehouden in twee ker-
ken. Dat betekent dat in 2016 de Eerste Communie-
viering weer zal plaatsvinden in de Heilig Hartkerk. 
 

Wilt u uw kind dit jaar laten meedoen met de Eer-
ste Communie dan kunt u hem of haar  opgeven bij 
Monique den Ouden of Elisheba Rochei, door een 
mailbericht te sturen naar: eerstecommunieheilig-
hart@gmail.com. U kunt dit doen tot 8 februari a.s. 
Vermeld daarbij de naam en adres van uw kind, 
geboortedatum en contactgegevens 
(telefoonnummer en e-mailadres). 
 

 
 
 
 
 

 

We, dat wil zeggen 22 jongeren, zijn nu twee zon-
dagavonden bij elkaar geweest in Vlaardingen in 
een moderne kerk.  
De eerste keer ging over keuzes maken. We lazen 
een tekst van een toneelstuk, maar het was een 
open einde. Stel dat wij die personen waren, welke 
keuzes zouden we dan maken. Als je weet dat ie-
mand tegenover de leraar liegt over iets, wat doe je 
dan? Ga je verklikken, houd je het stil? Wat doe je 
en waarom. 
De tweede avond ging over contact maken. Wij 
moesten vragen beantwoorden en via SMS opstu-
ren naar de begeleider. Het ging erom wie als snel-
ste het goede antwoord had. Zo was er een vraag 
wat zijn sacramenten? Welk sacrament doen jullie 
nu? Die vraag had iedereen natuurlijk goed. We 
hebben ook nog een rozenkrans-kraalketting ge-
maakt. Daar kan je mee bidden. 
De volgende avond is over drie weken. Dan gaan 
we verder in het boek In Vuur en Vlam. 
 

Käthe de Wolf 
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EERSTE COMMUNIE 

VORMSEL 2010 



 

 
 
 
 
 

Zondag 1 februari 
Vierde zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer. 

Deuteronomium 18,15-20 / Markus 1,21-28 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 
koffie of thee in de pastorie. 
  
Maandag 2 februari 
Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) 
 
Dinsdag 3 februari  H. Blasius van Sebaste 
 
Donderdag 5 februari  H. Agatha van Catania 
 
Vrijdag 6 februari  Eerste Vrijdag 

 
Zondag 8 februari 
Vijfde zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: Corry Smits 
1Job 7,1-4+6-7 / Markus 1,29-39 

 
Maandag 9 februari  
Om 20.00 uur vergadert de beheercommissie. 
 
Dinsdag 10 februari 
H. Scholastica van Monte Cassino 
 
Woensdag 11 februari  H. Maria van Lourdes 
 
Vrijdag 13 februari  
Om 20.30 uur: filmavond in de pastorie. 
 
Zaterdag 14 februari 
HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa 
H. Valentijn, dag van de Vriendschap (zie blz.16) 
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AGENDA 

En zij kwamen naar Kafarnaüm; en op de volgende sab-
batdag ging Hij de synagoge in onderwees. En de mensen 
waren zeer getroffen door zijn leer; want Hij leerde hen, 
als goddelijke macht, en niet zoals de Schriftgeleerden.  
Markus 1,21-28 

En ’s morgens vroeg toen het nog donker was stond Hij 
op en ging naar een eenzaam oord om daar te bidden. 
Simon en zij die met hem waren, zijn Hem gevolgd. 
Toen ze Hem hadden gevonden, zeiden ze tot Hem: 
‘Iedereen zoekt U.’ En Hij zei tot hen: ‘Laat ons ergens 
anders heen gaan, naar de dorpen in de buurt zodat ik ook 
daar kan prediken; want daartoe ben ik gekomen.’  
Markus 1,35-38 



 

Zondag 15 februari 
Zesde zondag door het jaar 
Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel. 
Voorganger: pastor Henri Egging 
Leviticus 3,1-2+43ac+44a+45-46 
Markus 1,40-45 

Dinsdag 17 februari  W ijklunch 
12.00 uur in de pastorie. Aanmelden: Corry Smits 
(010-4268711) of Ted Konings (06-48405775) 
 
Woensdag 18 februari    Aswoensdag 
Z. Johannes van Fiesole (Fra Angelo), de schilder 

 
Zondag 22 februari  
Eerste zondag Veertigdagentijd 
Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf       
Voorganger: Lidwien Meijer 
Genesis 9,8-15 / Markus 1,12-15 

 
 
 
 

 
 

De indrukwekkende kerstviersieringen in onze kerk 
zijn in Schiedam wijd en zijd bekend. Behalve een 
dank aan de grote ploeg ‘versierders’ (dit jaar ver-
sterkt met zeven stagiaires!), is toch ook een dank 
aan het wijkoverleg op z’n plaats. De bomen en het 
materiaal voor de prachtige geschikte kerststukken 
zijn mogelijk gemaakt door een substantiële bijdra-
ge. Ook de bijeenkomsten van de Zonnebloem, de 
filmavond en de kerstvieringen van drie basisscho-
len zijn ondersteund door de aanschaf van een 
draadloze microfoon en een versterker-box, bekos-
tigd uit het wijkbudget. Zo’n 2500 kerk/pastorie-
gangers hebben ervan kunnen genieten. Veel dank! 
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De man echter ging weg en vertelde bij iedere gelegen-
heid wat er gebeurd was. Hij vertelde de hele geschiede-
nis zodat Jezus zich in geen enkele stad meer kon verto-
nen. Hij verbleef daarom slechts op eenzame plaatsen. 
Desondanks kwamen er mensen bij hem van waar dan 
ook.  Markus 1,45  

Nadat men Johannes in de gevangenis had geworpen, 
ging Jezus weer terug naar Galilea; Hij verkondigde het 
evangelie van God en sprak: ‘De tijd is vervuld, het rijk 
van God is nabij. Keer om en geloof het evangelie!’ 
Markus 1, 12 

DANKWOORD 
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BEGROTING H. HARTKERK 

Begroting voor het boekjaar 
2015 (onder voorbehoud) 

Baten 
Concept 
Begroting 

2015 

Begroting 
2014 

Bijdragen parochianen     
Kerkbijdrage (zie punt-1)  16.500  17.000 
collecten eigen kerk  10.000     10.000 
misintenties  1.000  1.350 
huwelijken  500  0 
uitvaarten  5.000  2.000 
overige kerkelijke diensten  150  150 
misboekjes  600  500 
verkoop kaarsen  2.250  1.500 
giften/incidentele bijdrage  3.000  0 
Rommelmarkt  4.500  4.000 

TOTAAL PAROCHIANEN  43.500  36.500 
Opbrengst uit bezittingen     

kerk  6.000  6.000 
verhuur kelder  1.000  1.000 
pastorie  5.500  5.500 
rente  750  750 

TOTAAL BEZITTINGEN  13.250  13.250 
TOTAAL INKOMSTEN  56.750  49.750 
      

Lasten     

Afdracht parochie DGH     
pastores, activiteiten 
(zie punt-2)  21.500  22.300 

Verplichte bijdragen     
bisdom  2.280  1.500 

Kerkgebouw     
onderhoud  1.000  1.000 
energiekosten  2.200  2.200 
Verzekeringen (zie punt-3)  8.500  5.500 
voorziening onderhoud  2.000  2.000 

Pastorie     
onderhoud  1.000  1.000 
energiekosten  4.800  4.500 
Verzekeringen (zie punt-4)  2.750  750 
voorziening onderhoud  1.000  1.000 

Kosten eredienst     
altaarbenodigdheden  1.650  1.000 
offerkaarsen  1.250  1.000 
misboekjes    750    750 
koren  3.000  2.500 
overige kosten  0  0 

Kosten pastoraal     
parochiemededelingen  250  250 
werkgroepen  250  150 
parochieavonden  350  400 
cursuskosten  250  200 
overige kosten pastoraal  150  100 

Beheerskosten     
administratiekosten  450  150 
porti / telefoon  270  500 
kosten kerkbijdragen  300  400 
abonnementen  300  250 
bankkosten  500  150 
overige kosten     0     0 

Voordelig / Nadelig saldo  0  200 
TOTAAL LASTEN  56.750  49.750 



 

 
 
 
 
 

 

Algemeen 
In deze Gorzenklok treft u de begroting 2015 aan 
van onze deelgemeenschap H.Hartkerk. In het 
schema zijn achtereenvolgens opgenomen: de be-
grote inkomsten en uitgaven voor 2015 en die van 
2014 (eerder gepubliceerd in de Gorzenklok van 
februari 2013). De begroting 2015 is onder voorbe-
houd omdat deze nog moet worden vastgesteld 
door het parochiebestuur. 
In deze Gorzenklok kunnen we helaas geen over-
zicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven in 
2014 presenteren. Belangrijke reden is dat de door-
berekeningen van de afdracht aan de parochie nog 
niet bekend zijn. Dat wil niet zeggen dat we niets 
kunnen zeggen over de inkomsten en uitgaven 
over 2014; dat doen we hieronder. 
 

Sinds juli 2011 is het overkoepelende parochiebe-
stuur De Goede Herder eindverantwoordelijk voor 
de financiën van de zes deelgemeenschappen in 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ieders aan-
deel in de centrale kosten kan pas worden bere-
kend als alle deelgemeenschappen hun cijfers bij 
het parochiebestuur hebben ingediend. Deze cen-
trale kosten worden over de gemeenschappen ver-
deeld volgens een vaste verdeelsleutel. Ook ligt er 
de afspraak dat elke deelgemeenschap in principe 
een neutrale of positieve begroting en resultaat 
moet kunnen overleggen. (Dit alles heeft u kunnen 
vernemen op de openbare parochievergadering, in 
januari 2014 te Vlaardingen; ook na te lezen op de 
parochiewebsite www.goedeherderparochie.nl.) 
 
Kerkbijdrage, afdracht parochie, verzekering 
Enkele opvallende posten tippen we hier graag even 
aan (de punten verwijzen naar het schema). 
 

Punt-1: de post Kerkbijdrage 
Een aantal jaren was de opbrengst van de Aktie 
Kerkbalans redelijk constant. Soms een lichte stij-
ging, in 2013 een lichte daling. In het voorbije jaar 
2014 constateren we voor onze gemeenschap een 
flinke dip in deze zo belangrijke inkomstenbron. 
De kerkbijdrage valt in 2014 zo’n € 3.500,- lager 
uit dan in 2013 en ruim €4.500,- lager dan begroot. 
Dit doortrekkend naar 2015 staan we voor een gro-
te uitdaging de inkomsten uit de Kerkbijdrage te 
verhogen. 
 

Punt-2: afdracht parochie 
De afdracht aan de parochie betreft niet alleen de 
uitgaven voor het pastoraal team en voor door de 
parochie georganiseerde activiteiten, zoals het pa-
rochiemagazine, maar ook uitgaven die via de pa-
rochie worden betaald, zoals een van de verzeke-
ringen, de afdracht aan het bisdom. Deze posten 
zijn apart opgenomen in het begrotingsoverzicht, 
maar kunnen pas later dit jaar worden berekend. 
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TOELICHTING BEGROTING 



 

Punt-3 en -4: verzekeringspremie 
In de Gorzenklok van februari 2014 konden wij u 
al melden dat de verzekeringspremie flink zou 
gaan stijgen. Reden was dat de vorige taxatie van 
de gebouwen en de inventaris zo’n twintig jaar ge-
leden was en de premie de waarde niet meer dekte. 
Bij het opstellen van de begroting 2014 konden de 
nieuwe premies nog niet volledig worden meege-
nomen, in de begroting 2015 kan dat wel. De totale 
verzekeringspremie ligt zo’n 5000 euro hoger dan 
de afgelopen jaren. U begrijpt dat dit bedrag de 
jaarlijkse uitgaven flink zal doen stijgen. 
 
CONCLUSIE 
Enerzijds heeft de H.Hart-gemeenschap te maken 
met een behoorlijke terugloop in de kerkbijdrage, 
anderzijds met een flinke verhoging van de verze-
keringskosten. Veel mogelijkheden om te bezuini-
gen zijn er niet meer. Een grote uitgavenpost blij-
ven de energiekosten. Deze moeten we in de hand 
blijven houden, vandaar de terugkerende oproep 
om de verwarming tijdig terug te draaien! 
Aan de inkomstenkant is het duidelijk dat de rommel-
markten van groot belang zijn voor onze gemeen-
schap. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet. 
 

Tot nu toe is het voor onze H.Hart-gemeenschap 
mogelijk geweest om zwarte cijfers te schrijven. 
Niet zonder moeite, maar het lukte wel. 
Voor het jaar 2015 heeft onze gemeenschap be-
hoefte aan een extra impuls. Omdat schrappen in 
de uitgaven steeds moeilijker wordt, zal de aan-
dacht gericht moeten worden op een verhoging van 
de inkomsten. Een stijging van de kerkbijdrage, 
meer inkomsten uit verhuur van de pastorie, de 
kerk en het souterrain, en extra inkomsten uit spe-
ciaal te organiseren acties. 
 
Gezocht: bedenker acties of fondsenwerver 
De beheercommissie is daarom op zoek naar een 
persoon die de werkgroep Kerkbalans kan verster-
ken, die een actie in gang kan zetten. Deze persoon 
staat er niet alleen voor. In onze parochie De Goede 
Herder - en in ons bisdom - is expertise voorhanden 
om kerken te helpen om meer inkomsten te verwer-
ven. In andere deelgemeenschappen van onze paro-
chie zijn er al goede ervaringen mee opgedaan.   
 

De Beheercommissie van de H.Hartkerk 
 

 

 
 

Nieuwe verwarming in februari 
Als vervolg op het bericht in de vorige Gorzenklok 
kan worden gemeld dat eind 2014 opdracht is gege-
ven voor de installatie van een nieuwe verwarming in 
de kerk. De firma W. Broeren en Zonen zal deze in-
stalleren. De Vriendenstichting betaalt ongeveer drie-
kwart van de kosten. Het resterende deel komt ten 
laste van de reserves van onze deelgemeenschap. De 
verwarming wordt eind februari opgehangen.  
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Mijn kerk deelt, mijn kerk in balans 
 

Aktie Kerkbalans 2015 gaat met deze Gorzenklok 
van start. U vindt ingesloten een oproep om bij te 
dragen aan uw geloofsgemeenschap. Of aan de 
kerk in de straat. Want de Heilig Hart bedient ve-
len, van trouwe wekelijkse kerkgangers tot mensen 
die incidenteel van de partij zijn: mensen die steun 
zoeken bij het verwerken van een groot verdriet, of 
kinderen die meelopen in de Lichtjestocht. Buren 
die wat spullen opslaan in de kerk en de ouders die 
hun kind in de kerk laten dopen, ze 'hebben' alle-
maal iets met de Gorzenkerk. 
 

Zo is een kerk een levendige gemeenschap, van 
mensen die elkaar tot steun en plezier zijn.  
Dat is ook de balans waarover de campagne rept. 
Een kerk moet zijn eigen zaakjes op orde hebben, 
om initiatieven te kunnen nemen en ook in de toe-
komst kerk te kunnen zijn. En een kerk deelt. Aan 
inzet van de vrijwilligers vooral, en waar het kan 
ook aan financiële middelen, ook al zijn die in de 
Gorzenkerk nooit erg fors aanwezig.  
Wat dat betreft leeft de kerkgemeenschap het mot-
to dat door iemand is verwoord als: 'zoals elk 
plantje uit de grond alleen het water opneemt dat 
het nodig heeft, zo kunnen ook wij proberen om 
alleen te bezitten wat we nodig hebben'. Zo is het 
inderdaad, voor ieder mens: ook al schrijnt het 
soms om niet de nieuwste telefoon of de verste va-
kantie te kunnen hebben, bij het opmaken van de 
balans - zoals  rond de feestdagen - blijken we 
vaak beter af te zijn geweest als we merken dat er 
af en toe iets ontbreekt. Het is beter een beetje arm 
te zijn dan een beetje rijk.  
Wilt u in die geest zelf nog eens naar uw mogelijk-
heden kijken en bijdragen in Aktie Kerkbalans? 
 

Besef dat de Gorzenkerk geen subsidies ontvangt 
voor het onderhouden van het kerkgebouw en geen 
bijdragen ontvangt van het bisdom of de rk kerk in 
Rome. Aktie Kerkbalans is daarom heel erg be-
langrijk. Geef gul, en wees er van verzekerd dat 
uw bijdrage zal worden gebruikt voor een breed 
scala aan activiteiten en mensen. En het mooie 
kerkgebouw natuurlijk. 
 

Dit jaar is er een mooie extra mogelijkheid. Met de 
zogenaamde ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ kunt u 
gebruikmaken van extra belastingaftrek. Zo kunt u 
goedkoper uit zijn, of meer geven, en zelfs allebei! U 
kunt er meer over lezen op onze website 
www.heilighartkerk.nl .  
Wilt u meer informatie over deze overeenkomst, mail 
of bel dan naar penningmeester Astrid Prieckaerts, 
tel.: 06-3806 3402 of e-mail: apriecka@hotmail.com.   
 

Werkgroep Aktie Kerkbalans  
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Een nieuwe serie van acht kunstgeschiedenislessen 
door kunsthistoricus Lilian Boes gaat op woensdag 
4 maart in de pastorie van de Heilig Hartkerk van 
start. 
De onderwerpen die zij aanroert en uitdiept zijn als 
vanouds zeer divers. De cursus is een introductie 
op veel onderwerpen in de kunst; een uitgebreide 
kennis ervan is dus niet noodzakelijk. Lilian Boes 
weet de onderwerpen steeds met grote kennis van 
zaken, maar vooral met liefde te brengen en prik-
kelt de deelnemers tot het geven van hun indruk-
ken en ideeën. 
 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: propa-
ganda, aquarel, baden, sociale woningbouw in inter-
bellum/fabrieksdorpen, lichaams(beeld)taal, muur-
schilderingen, symbolisme, kunstenaar - multi talent. 
 

Data : woensdagen 4, 11, 18, 25 maart en de 
   woensdagen 1, 8, 15 en 22 april 
Tijd : 13.30 - 15.30 uur 
Locatie : pastorie H.Hartkerk, Lekstraat 55 Schiedam 
Prijs : € 64,- 
 

Meer informatie en opgeven kan door een e-mail te 
sturen met uw naam en adres naar 
post@stichtingmooiwerk.nl of door te bellen naar 
010-2734780 (kantoor Mooi Werk).  
 

 
 
 
 
 

 

Elke laatste donderdag van de maand organiseert 
inloophuis De Wissel de Soepgroep. De Soepgroep 
is een avond waarop Schiedammers gezamenlijk 
een kop soep eten en waarop actuele maatschappe-
lijke thema’s aan bod kunnen komen. Met dit initi-
atief brengt  De Wissel Schiedammers op een on-
gedwongen manier dichterbij elkaar. 
 

De maaltijd start rond 17.00 uur met vers bereide 
soep met brood, aansluitend koffie/thee en geleid 
gesprek (tot ca.  19.30 uur). Om de onkosten te 
dekken wordt er een vrijwillige vergoeding 
(indicatie € 3) gevraagd. 
Aanmelden kan bij mevrouw Van der Haagen tel 
010-4703402. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst van de Soepgroep is 
op  26 februari 2015 vanaf 17.00 uur. De daarop 
volgende bijeenkomst is op donderdag 26 maart. 
DE WISSEL, Broersveld 123b Schiedam 
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KUNSTGESCHIEDENIS 

SOEPGROEP DE WISSEL 



 

 
 
 
 

 

Op vrijdagavond 13 november is de pastorie ge-
opend voor een ontroerende, spannende, tot 
nadenken uitnodigende en/of gezellige film. Aan-
vang van de film is 20.30 uur. De passtorie is geo-
pend vanaf 20.00 uur. Via de geëigende kanalen 
wordt meer gedetailleerde informatie verschaft. 
U bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 

2015 Is door de gemeente Schiedam en  parochie 
De Goede Herder uitgeroepen 
tot Liduinajaar. 
Gedurende het jaar zullen 
verschillende activiteiten 
worden georganiseerd. De 
meeste zullen in en rond de 
Liduinabasiliek plaatsvinden, 
het centrum van de Liduinav-
erering, de kerk ook waar het 
gebeente van Liduina wordt 
bewaard. 
 

Burgemeester Lamers zal het jaar openen op don-
derdagmiddag 19 februari in de basiliek. Het 
H.Hartkoor verleent zijn medewerking met het 
zingen van Liduinaliederen. De feestelijke opening 
start om 16.30 uur. 
 

Parochie De Goede Herder organiseert van 11 tot 
19 april een Liduinaweek. Als onderdeel hiervan 
zingt het H.Hartkoor woensdagmiddag 15 april 
Liduinaliederen in de kapel van Huize Frankeland. 
 

De eerste week van november zal in de Havenkerk 
een nieuwe versie van het Liduina-muziek-
spektakel van Marco Kalkman plaatsvinden. Een 
van de deelnemende koren is het H.Hartkoor. 
 
Voltooiing Liduinakapel en Kunstscherm 
In de Heilig Hartkerk vinden ook nog enkele 
feestelijkheden plaats. De eerste helft van 2015 
zullen de laatste zes gebrandschilderde glas-in-
loodpanelen van Liduina worden geplaatst. De da-
tum is nog niet bekend. Glaskunstenaar Henk van 
Kooy is nog druk bezig met de ramen. 
 

Beeldend kunstenaar Jeroen Staal legt momenteel 
de laatste hand aan het derde geschilderde paneel 
voor de altaarzijde van het kunstscherm. Een van 
de redacteuren van de Gorzenklok heeft dit paneel 
al mogen bewonderen. Zonder iets te verklappen, 
kan gezegd worden dat het verrassende details 
bevat! Het vierde en laatste paneel in de serie 
‘Liduina en het einde der tijden’ zal juni 2015 ge-
reed zijn. Datum van onthulling is nog niet bekend.  
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Valentijn, 14 februari 
 

In het jaar 496 riep paus Gelasius I de 14e februari 
uit als dag van de heilige Valentijn. Van Valentijn 
is slechts bekend dat hij een priester (bisschop?) 
was die in de 3e eeuw ter dood is gebracht, een 
martelaar dus. Waarschijnlijk heeft de paus het Ro-
meinse Lupercaliafeest dat op 15 februari werd 
gevierd en waar jonge mensen aan elkaar werden 
gekoppeld, willen vervangen door Sint Valen-
tijnsdag van 14 februari.   
Volgens legenden werd Valentijn om zijn geloof 
vervolgd en door de Romeinse keizer Claudius II 
verleid om zijn geloof af te zweren. Toen Valentijn 
weigerde en daarop probeerde de keizer tot het 
Christelijk geloof te bekeren, werd hij ter dood 
veroordeeld. Vlak voor zijn executie zou hij een 
wonder verricht hebben door de blinde dochter van 
een cipier te helen. Een moderne romantische ver-
fraaiing van het verhaal is dat Valentijn een 
‘Valentijnskaart’ aan de dochter van de cipier 
schreef, die - toen ze de kaart in handen had - 
plotsklaps haar gezichtsvermogen terugkreeg. 
In de jaren vijftig waait ‘Valentijnsdag’ over uit 
Amerika en de afgelopen decennia is de commer-
cie de drijvende kracht achter het elkaar cadeautjes 
geven op 14 februari, Valentijnsdag. Met of zonder 
afzender, jong of oud: dat speelt geen rol meer. 
 

(bron: Wikipedia, Meertensinstituut) 
 

! 
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OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 
totaal 800 m2. 

 

HUUR KERKZAAL 
max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 
geschikt voor groepen 
van ca. 60 personen. 

Familiefeest, vergadering 
Informatie: 010-4264417 

seeyou@otticafashion.nl 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

Groenelaan 48,  3114 CJ  Schiedam 
telefoon: 010 – 426 33 36 

 

Z eg het m et 
m et bloem en  

van…  
 

B loem en en P lanten 

“K lim op”“K lim op”“K lim op”“K lim op”    
G roenelaan 79  

3114 CC   Schiedam -Z uid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  
e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 
redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

Deelgemeenschap Heilig Hart 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   
telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   
gironummer: NL04 INGB 0000 0213 85 t.n.v.  
   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
diensten:    zondag om 09.30 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

pastoraal team: Charles Duynstee, Henri Egging,  
 Avin Kunnekkadan, Mirjam 
     Heikens, Kees Koeleman. 
 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 
 secretaris@goedeherderparochie.nl  

        www.goedeherderparochie.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Henri Egging, pr. 
secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 
lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 
lid:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 
postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   
        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 
lid (financiën): Astrid Prieckaerts  (06-38063402) 
lid (gebouwen): Cokke Lansbergen (010-4264198) 
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
        redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 
        Ted Konings (06-48405775), 
         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 12e van de volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 
          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 
Louis van Poppel (penningmeester), Jan Franken (lid), 
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  
Rekeningnummer: NL32 RABO 0395 6965 26 t.n.v. 
          Stichting Vrienden van de 
         Heilig Hartkerk te Schiedam 
-----------------------------------------------------------------------------------------
English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


