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EEN NIEUWE TOEKOMST 

"De kreupele danst, de stomme juicht, de blinde 

kan zien. De woestijn wordt vruchtbaar land."  

Deze tekst van Jesaja (35,1-10) is een mooi ge-

dicht, een poëtisch visioen, een droom. Gedichten 

hoef je niet letterlijk te nemen!? Zo'n droom, visi-

oen, is natuurlijk niet erg realistisch!? 

 

Is het mogelijk te leven zonder poëzie? Wat houdt 

een mens over als hij leeft zonder droom, zonder 

visioen? Wat is dat voor een leven, als een mens 

geen geloof kan opbrengen in wat komen gaat, in 

een nieuwe toekomst? 

Leven met hart en ziel, dat is een mooie en in-

houdsvolle uitdrukking. Als het hart je leven stuurt, 

dan ligt liefde aan de basis. En de ziel, wat is zij? 

Bezieling verwijst naar kracht en beweging, naar 

vertrouwen en geloof. 

Wordt de ziel traditioneel niet verbonden met de 

eeuwigheid? De ziel van de mens lééft, leeft voort, 

vlamt, is een onblusbaar vuur. Wie leeft met hart 

en ziel, vertrouwt op wonderen, op een nieuwe 

toekomst. 

Je moet er wel in geloven, met hart en ziel. Geloof 

is een kracht. Dat is heel herkenbaar. We hoeven 

dan niet meteen te denken aan geloof in God, in de 

eeuwigheid, in Jezus Christus. 

Nee, het begint al gewoon met geloven in ons da-

gelijks leven. Met een hedendaagse uitdrukking 

heet het dan: er helemaal voor gaan. 

Ouders geloven in hun kinderen, en dat wekt in de 

kinderen talenten en mogelijkheden. Als ouders in 

hun kinderen geloven, groeien ze op in vertrou-

wen, krijgen ze zelfvertrouwen. Je moet kinderen 

niet in een hoek duwen en zeggen dat ze niets 

kunnen. Een plantje help je niet groeien door er 

aan te rukken! 

Geloven in je levenspartner. Een goede relatie is 

niet gebaseerd op verstand; die is gebaseerd op het 

hart, op vertrouwen, op geloof in de ander. Je 

moet in liefde en vriendschap op de ander kunnen 

bouwen. 

Als een mens iets onderneemt, wat dan ook, een 

studie, een verhuizing, een sollicitatie… moet je er 

wel in geloven. 

Dat vinden wij vanzelfsprekend. Geloven hoort bij 

het leven. Geloven in wat je onderneemt. Geloven  

in de mensen met wie je werkt, met wie je leeft. 

Geloven in jezelf, geloven in het leven.  

Het is zo gewoon, maar zo gewoon is het niet, het 
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is buitengewoon, het is bijzonder. 

Daadwerkelijk geloven houdt een mens in bewe-

ging. Het verandert de mens, het verandert je in-

zicht, je manier van kijken en luisteren. Je ziet 

mogelijkheden waar de weg lijkt dood te lopen, je 

ziet kreupele dansen. 

Niet iedereen kan dichten, niet iedereen heeft ge-

voel voor kunst en muziek. Maar heeft niet ieder-

een een drang in zich, een diep verlangen om te 

geloven in een nieuwe toekomst, ondanks donkere 

wolken?  

In oktober, een jaar geleden, mocht ik met vijftig 

mensen onderweg gaan naar Lourdes. We vertrok-

ken met de trein vanaf het centraal station in Rot-

terdam. Het was een bijzondere groep: de oudste 

was 88 jaar en de jongste werd twaalf jaar oud in 

Lourdes! Wat verbond ons? Ik denk dat een ieder 

iets wilde neerleggen bij Maria. De een zijn ver-

driet of eenzaamheid, de ander zijn dankbaarheid. 

Vonden er genezingen, wonderen plaats? Ik denk 

van wel, maar op een andere manier dan wij nor-

maal onder genezingen verstaan: de kreupele bleef 

kreupel. Wat gebeurde er dan wel? Onze ogen ver-

anderden, wij gingen met nieuwe ogen ons leven 

bezien. Niets veranderde, maar toch veranderde 

alles! 

De woorden van Jesaja sporen ons aan om ons hart 

en ziel tot leven te wekken. Geloven is een gave 

Gods. Dat moeten wij niet laten ondersneeuwen 

door rationele en pessimistische overwegingen: 

het haalt allemaal zo weinig uit, de wereld gaat ten 

onder in egoïsme… Daar valt toch niet mee te le-

ven? Zo'n mentaliteit betekent: kreupel zijn, blind 

zijn en doof en slechts een dorre woestijn ervaren. 

De woorden van Jesaja trekken ons daarvan af. 

Laat wonderen geschieden. Laat kreupele gedach-

ten varen en laat je geest dansen. Wees niet blind 

voor de kansen die geboden worden, wees niet 

doof voor de roep om uitkomst. 

Geloven in een nieuwe toekomst is een gave Gods, 

het is Gods werk onder ons. 
 

pastor Charles Duynstee 

 
 

 

 
 
 

Gij hebt elkander lief? Mooi, ziet dan  
dat gij elkander blijft liefhebben! 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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Zondag 7 februari 

Familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der 

Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, 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, Piet van 

Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Josephus Vredebregt, Luud en Lenie van 

't Zelfde  

  

Zondag 14 februari 

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, Toon Heinsbroek, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, 

Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, 

Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest 

– Franken, ouders Van der Plas – Lips, Piet van 

Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, 

ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud 

en Lenie van ’t Zelfde 

  

Zondag 21 februari 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 

Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Van der Pas – Van 

Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – 

Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde 

 

Zondag 28 februari 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 

Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Van der Pas – Van 

Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, 

Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 

Luud en Lenie van 't Zelfde 
 

MISINTENTIES  
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Liesbeth Dingenouts in gesprek met…  

de 90- jarige Wil van Duikeren.  
Op 12 januari 2010 be-
reikte mevrouw Wil van 
Duikeren-Kooijman (hier-
na te noemen Wil) de res-
pectabele leeftijd van 90 
jaar. Een mooie reden om 
haar tijdens de repetitie 
van het H. Hartkoor toe te 
zingen en in de bloemetjes 
te zetten. Tevens een goe-
de gelegenheid haar een 
bezoekje te brengen om 
haar meer te laten vertellen over het heden, verleden 
en toekomst. 
  

In haar gezellige huis in de Pionier aan de 
Lekstraat - 4e etage met prachtig uitzicht aan beide 
kanten - blikken we onder het genot van een kopje 
koffie terug op haar rijke verleden.  
Wil is geboren in Schiedam-West, maar verhuisde 
als klein meisje al naar de Maasstraat in de Gor-
zen. Het gezin is hervormd. Als zij later verkering 
krijgt met Cees van Duikeren, die katholiek is, zijn 
haar ouders aanvankelijk niet blij: twee geloven op 
een kussen... Dat ging in die tijd moeilijk samen. 
Maar vastbesloten als ze was, ging Wil anderhalf 
jaar op godsdienstles in de Tuinlaan bij de zusters, 
waarvan zuster Fabriana haar het meest is bijgeble-
ven. Tot ontsteltenis van haar ouders moest zij over-
gedoopt worden. "Je hebt wat over voor zo'n man!" 
zegt ze lachend. Spijt heeft ze nooit gehad van haar 
keuzes. 
Ze gingen bij haar schoonouders inwonen in de 
Middelharnissestraat. Zij bleef er later met het ei-
gen gezin 48 jaar wonen. Ze kregen een zoon en 
dochter: Theo en Thea, beiden werden vernoemd, 
zoals dat toen de gewoonte was. Ze konden toen 
natuurlijk nog niet weten dat er later een komisch 
duo ook zo zou heten. 
 

Overal in de kamer staan mooie foto's van kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Wil is trots op haar lieve kinderen, die veel voor 
haar doen. Helaas is haar man Cees in maart 2008 
overleden. Wil mist hem vreselijk. "Tot aan zijn 
dood is hij een groot Maria-vereerder geweest", 
vertelt ze. Gelukkig zijn er veel goede blijvende 
herinneringen. De 90-jarige geeft daar een aantal 
voorbeelden van: Zoals de vakanties in Joegosla-
vië, bij vroegere collega's van Cees, die heel lang 
bij Verolme heeft gewerkt. Zelf heeft Wil nog ge-
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werkt bij de manufacturen- en kledingwinkel de 
Ster, op het Wilhelminaplein. Later was zij 25 jaar 
lang vrijwilligster bij de  Unie van Vrijwilligers 
(het U.V.V.) in het Noletziekenhuis, later in het 
gemeentelijke. 
 

Ik maak er wel wat van  
Zingen heeft zij haar hele leven gedaan. Als 5-
jarige al bij een kinderkoor in Musis Sacrum. 
Daarna onder de H. Hartkerk bij Dick Stam (ge-
mengd koor Euphonia) en later natuurlijk heel lang 
in de kerk, met verschillende dirigenten. 
 

Wil dopt letterlijk en figuurlijk haar eigen boon-
tjes, doet zelf de boodschappen, kookt zelf, heeft 
geen thuiszorg. Ze slikt geen medicijnen en is niet 
onder doktersbehandeling, ook heeft ze haar eigen 
tanden nog! Ze ziet er ook bepaald nog niet uit als 
een 90-jarige. 
Aan het alleenzijn kan zij maar moeilijk wennen, 
"Maar," zo zegt Wil, "ik ben echt de enige niet. Ik 
maak er wel wat van". Ze speelt graag een potje 
rummycup of bingo in huize Frankeland. 
En zingen doet ze ook nog met veel plezier. Na 
anderhalf uur neem ik afscheid van een van de 
Sterke Vrouwen van Schiedam-Zuid: Wil van Dui-
keren. Ik wens haar nog veel gezonde jaren toe!  
 

 
 
 
 
 

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeiden alle 

bomen.  
....dat zingen we altijd uit volle borst in het lied: 
'Midden in de winternacht'. Deze kerstperiode 
werden die woorden bewaarheid.  
We zullen het niet gauw vergeten, de laatste weken 
van 2009 en de start van het nieuwe jaar.  
Het begon op zondag 20 december. Ik dacht: "Er 
zullen niet veel mensen komen naar de lichtjes-
tocht, want het sneeuwde… o wat sneeuwde het." 
Tegen vijven stond ik te wachten bij de molen van 
Nolet. Het was inmiddels droog geworden, het 
maantje scheen, het leek net een sprookje, eigenlijk 
prima weer voor de lichtjestocht. En toen kwam er 
een engel aanlopen door de sneeuw. Het sprookje 
werd een kerstverhaal! Na even in de hemel te 
hebben vertoefd, moest ik echter constateren dat 
dit geen engel was, maar een verklede vrijwillig-
ster in een oud superplie met vleugels om uit de 
feestwinkel. Maar éventjes had ik een engel ge-
zien! 

Er liepen toch dertig deelnemers, oud en jong door 

de verse sneeuw en toen ze na afloop van de licht-

jestocht de kerk in kwamen, waren ze allemaal stil, 
want een koor stond te zingen, de kaarsjes brand-

TERUGBLIK 



 

6 

den, het was prachtig.  

Op kerstavond was er ijzel voorspeld. Daardoor 

was de gezinsviering beter bezet dan andere jaren. 
Het was een prachtige viering met twee koren (wat 

was het geluid goed), veel kinderen die actief wa-

ren in de lezingen en de gebeden, engelen vanaf de 

koorzolders… en de saxofonist, wat speelde hij 

schitterend.  

Op eerste kerstdag waren er ook meer mensen dan 
andere jaren. En dat was mooi, want pater De 

Rooij was voor het laatst als administrator in ons 

midden. Hij werd toegezongen en kreeg een ver-

diende reischeque.  

Conclusie: Alle bomen bloeiden de afgelopen we-

ken, ondanks winter, sneeuw en ijs. Dit danken we 
ook aan de mooie versiering in en rond de kerk 

(die ster is een aanwinst). We danken het aan onze 

vele vrijwilligers die zorgen voor goede voorwaar-

den, zoals vervoer van deze fietsende pastor, een 

sfeervolle kerk, liturgieboekjes (drukken, vouwen, 

nieten… het moet allemaal gebeuren), zang en mu-
ziek. Ik noem geen namen! Allen die hebben bijge-

dragen aan deze mooie kerstperiode, heel hartelijk 

dank. Ook de mensen die kaarten gestuurd heb-

ben… bedankt! Het is altijd fijn om te merken hoe 

velen meeleven met onze gemeenschap.  
 

Lidwien Meijer 

 
 

 

 

 

Temperatuur in de kerk 
Door de langere periode van flinke kou in deze 

winter, is de verwarming in de kerk meermaals in 

het kerkbestuur ter sprake gekomen. Aanpassing 

van de verwarming in de kerk staat hoog op het 

verlanglijstje van het kerkbestuur, maar gezien de 

financiële situatie in de parochie kan daar dit jaar 
geen geld voor worden vrijgemaakt. 

Om toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan 

de wensen van onze parochianen en huurder (de 

Engelstalige gemeenschap) heeft het kerkbestuur 

de volgende besluiten genomen: 

• Als het in de kerk kouder is dan 5 graden, kun-

nen de kerkvieringen (zowel van de Engels-

talige gemeenschap als van onze H. Hartparo-

chie) plaatsvinden in de pastoriezalen. 

• Na overleg met het H. Hartkoor is besloten om 

onze parochievieringen - die worden verzorgd 

door een koor - zoveel mogelijk in de kerk te 
laten plaatsvinden. Dit vanwege het ruimtege-

brek en de slechte akoestiek in de pastoriezalen. 

• De Engelstaligen vieren de Eucharistie op het 

moment dat onze gemeenschap aan de koffie 

KERKBESTUUR 
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zit. Als zij dat in de pastoriezalen doen, zou het 
koffiedrinken van onze parochianen in de knel 

komen. Omdat het kerkbestuur het samenzijn na 

de viering belangrijk vindt, heeft het de hoekka-
mer tijdelijk ingericht als extra koffiekamer. 

Omdat de hoekkamer kleiner is dan de pastorie-

zalen, is er niet altijd voor iedereen een zitplaats 
beschikbaar. Wij vragen u hiervoor om begrip.  

 

Het kerkbestuur gaat ervan uit met bovenstaande 
reactie afdoende antwoord te hebben gegeven aan 

de parochianen die per brief vragen hebben gesteld  

over het koffiedrinken na de viering. 
Nogmaals vragen wij u om uw begrip en om alles 

vooral in perspectief te blijven zien. Als er diverse 

keren een weeralarm wordt afgegeven en er geen 
strooizout beschikbaar is, als de spoorwegen da-

genlang niet volgens rooster kunnen rijden, als er 

her en der evenementen worden afgelast: dan is de 
verplaatsing van het koffiedrinken van de pastorie-

zaal naar de hoekkamer toch een tijdelijk nood waar-

mee te leven is?  
 

(ieuwe voorzitter kerkbestuur 
Onze nieuwe pastoor Charles Duynstee heeft in-

middels de eerste kerkbestuursvergadering van 2010 
meegemaakt. Zoals bekend start het pastorale team 

officieel in 2011. In het overgangsjaar 2010 zal 

Charles Duynstee zich voornamelijk richten op de 
parochie te Maassluis. 

Pastoor Duynstee is per 1 januari 2010 pastoor ge-
worden van vier parochies, en daarmee ook voor-

zitter van vier kerkbesturen. Mede omdat hij zich 

vooral op de pastorale zorg wil richten, kiest hij 
ervoor om niet alle bestuursvergaderingen van de 

vier parochies voor te zitten. In onze kerkbestuur 

zullen de vergaderingen in toerbeurt worden voor-
gezeten. Charles Duynstee zal in onze parochie 

worden vertegenwoordigd door Lidwien Meijer, 

die als pastoraal werkende toch al onze bestuurs-
vergaderingen bijwoonde. Pastoor Duynstee wil wel 

van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden 

worden. En belangrijke besluiten zullen niet zonder 
hem worden genomen. 

 

Het Kerkbestuur 

 
 

 
 

 

In februari gaat het Vormselproject 2010 van start. 
Pastor Coert Biesjot zal samen met vrijwilligers 

van de Vormselgroep het project begeleiden. 

De informatieavond voor ouders is op maandag 
15 februari in de pastorie van de Heilig Hartkerk. 

Aanvang: 19.30 uur.  
Het is fijn als u zich tevoren opgeeft: telefoon 

VORMSEL 2010 
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(010-4737879) of per mail g.bergwerf@planet.nl 
Zie onze website voor de laatste ontwikkelingen.  

 

Marian Bergwerf  

 
 

 

 

 
 

SAME( STERK VOOR DE GORZE(KERK 

Op zondag 24 januari ging pastoor Charles 

Duynstee voor het eerst voor in een viering in 

onze parochie. Per 1 januari 2010 is hij het nieu-

we hoofd van onze parochiegemeenschap en van 

drie andere parochies van het nieuwe samenwer-

kingsverband Nieuwe Maas.  
 

De kerkgangers konden die zondag kennismaken 

met de pastoor door een eenvoudig interview met 

hem aan het begin van de viering. Zo konden we 

leren dat pastoor Duynstee van wierook houdt, dat 

wil zeggen… buíten de viering!  

De pastoor kreeg daarbij een aantal attenties over-

handigd, die iets hem iets vertelden over onze ge-

meenschap. Na de viering nam hij uitgebreid de 

tijd voor gesprekken met parochianen en ook be-

stuursleden van de vriendenstichting. Hij liet zich 

graag informeren over het karaker, de achtergrond 

en historie van onze parochie. Pastoor Duynstee is 

erg geïnteresseerd in geschiedenis, maar als het om 

zijn taak en inzet voor het parochieleven gaat, legt 

hij het accent graag bij het pastoraat en bij de bete-

kenis die de parochie in het nu heeft voor de wijk 

en de mensen.  

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Het was een prettige eerste kennismaking met 

pastoor Duynstee! 
 

Over wijk gesproken: deze maand staat er weer 

een wijkmaaltijd op het programma. De eerste 

van het nieuwe jaar. De maaltijd zal plaatsvin-

den in de zaal van de pastorie op dinsdag 16 fe-

bruari. Aanvang 12 uur. Zaal open: half 12. 

Aanmelden kunt u zich bij Ted Konings of Corry 

Smits (zie achterzijde van de Gorzenklok).  
 

Komende maand staat er op muzikaal gebied in 

onze parochie iets bijzonders te gebeuren. Op 28 

maart zal een gelegenheidsformatie in de viering 

een aantal gospels ten gehore brengen. Een ieder 

die het leuk vindt om mee te zingen, is van harte 

welkom. Een topstem is niet vereist, wel een beetje 

schwung! De oefenmomenten worden nog bekend 

gemaakt. Aanmelden of informatie krijgen kan bij 

ondergetekende. Het belooft iets bijzonders te wor-

den… 
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 - 51 70 48 63  
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

 
 

 

 

 
 

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Een 

tijd van inkeer, van ommekeer. De Kerk begint de 

Veertigdagentijd met de as-oplegging op As-

woensdag. Dit ritueel krijgt zijn betekenis vanuit 

de woorden die dan vanouds gezegd worden: 

'Gedenk, o mens, dat ge stof zijt en tot stof zult 

wederkeren'. 

Die woorden vind je terug bij de oude Joodse 

schrijver van het boek Genesis: 'In het zweet zult 

ge werken voor uw brood, tot gij terugkeert naar 

de grond waaruit gij zijt genomen: gij zijt stof en 

tot stof keert gij terug' (Gen. 3,19).  

Aswoensdag wijst ons op onze eindigheid en klein-

heid als mens. Hebzucht, heerszucht en eerzucht 

kunnen ons gevangen houden, ons klein houden. 

Deze tijd van Veertig dagen kunnen we ons bezin-

nen hierop. Hoe gaan we onze weg? Waarin willen 

we veranderen? Wat kunnen we loslaten?  

Omdat de opkomst op Aswoensdag zeer klein was 

de laatste jaren, hebben we besloten de viering in 

onze kerk te laten vervallen. Maar u bent uiteraard 

van harte welkom in andere kerken van ons cluster 

Nieuwe Maas:  

In de St. Jan-Visitatiekerk is om 17.00 uur de vie-

ring. Of u kunt naar de Liduina-Rozenkranskerk 

gaan. Daar begint de viering van Aswoensdag om 

19.00 uur.  

ASWOENSDAG 
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Een meer gedetailleerde versie van deze begroting was beschikbaar op het openbare gedeelte van de kerkbe-

stuursvergadering van 16 november j.l. Belangstellenden kunnen een kopie aanvragen bij onze penningmeester 

Louis van Poppel (tel. 010 – 4 73 07 57). 

Begroting voor het boekjaar 2010 

Lasten Begroting 2010 Begroting 2009 
Rekening & ver-
antwoording 2008 

Persoonskosten  8.500,00  8.250,00  8.052,12 

Kerkgebouw, incl. voorzieningen  14.600,00  16.600,00  15.599,53 

Pastorie, incl. voorzieningen  14.000,00  15.000,00  16.926,26 

Kosten eredienst  8.000.00  6.750,00  8.661,37 

Kosten pastoraal  2.500,00  2.500,00  2.517,79 

Verplichte bijdragen  1.700,00  1.500,00  1.284,00 

Collecten voor derden (Memisa, Vastenaktie, etc.)  1.870,00  1.890,00  2.352,80 

Beheerskosten  1.830,00  2.650,00  2.443,47 

Incidentele lasten  200,00    500,00          -  

Voordelig saldo  920,00        450,00  1.025,43 

TOTAAL  54.120,00  56.090,00  58.862,77 

Baten       

Bijdragen parochianen       

     - kerkbijdrage  19.000,00  20.000,00  20.553,90 

     - collecten voor eigen parochie  10.000,00  11.000,00  10.419,66 

     - misboekjes en kaarsen  2.700,00  2.550,00  3.141,37 

     - overig (o.m. uitvaarten, giften)  8.050,00  8.150,00     8.356,34 

Collecten voor derden (Memisa, Vastenaktie, etc.)  1.870,00  1.890,00  2.352,80 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen  9.500,00  9.500,00  10.334,90 

Incidentele baten  3.000,00  3.000,00  3.703,80 

Nadelig saldo         -         -         - 

TOTAAL  54.120,00  56.090,00  58.862,77 



 

11 

 

 

 
 

'Een kerk is van blijvende waarde!' 
Aktie Kerkbalans gaat een nieuwe ronde in. De 

vaste ontvangers van de Gorzenklok hebben bij dit 

blad een uitnodiging tot deelname ontvangen, ver-

gezeld van een acceptgiro. Kerkbestuur en pasto-

raatsgroep hopen van harte dat de brief voor u al-

len een aansporing is om nog eens naar uw financi-

ele mogelijkheden te kijken, uw hart te laten spre-

ken en een mooi bedrag over te maken.  

U doet dat dan samen met nog ongeveer 150 huis-

houdens. Het bestuur zou graag die basis van vaste 

donateurs aan onze parochie verbreden met men-

sen die dat tot nu toe niet deden. Voor de leiding 

van de parochie is uw bijdrage een belangrijke in-

dicatie dat u het bestaan van de Heilig Hartparo-

chie een warm hart toedraagt en dat u de inspan-

ningen van velen steunt om het een bloeiende ge-

meenschap te laten zijn en blijven. De hoop is dat 

de trouwe gevers willen overwegen hun bijdrage 

dit jaar te verhogen. Zo staan we 'Samen sterk voor 

de Gorzenkerk'! 
 

Onze penningmeester Louis van Poppel heeft een 

persoonlijke oproep geschreven aan u allen om de 

Aktie Kerkbalans te ondersteunen. Die vindt u on-

der "OPROEP" op blz. 19. 
 

KERKBALANS 2010 
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Dinsdag 2 februari 

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 

 

Woensdag 3 februari  H. Blasius 

 

Vrijdag 5 februari  Eerste Vrijdag / H. Agatha 

 

Zondag 7 februari 

Vijfde zondag door het jaar  

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het gelegen-

heidskoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Jesaja 6,1-2a,3-8 / Lucas 5,1-11 

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

koffie of thee in de pastorie. 

 

Maandag 8 februari 

Om 19.30 uur vergadert het kerkbestuur 

 

Woensdag 10 februari  H. Scholastica 

 

Donderdag 11 februari   
O.L. Vrouw van Lourdes / Wereldziekendag 

 

Zondag 14 februari 

Zesde zondag door het jaar 

H. Valentijn, dag van de 

vriendschap 

Om 09.45 uur Woord- en 

Communiedienst met zang 

van het H. Hartkoor o.l.v. 

Henry de Wolf. Voorganger: Lidwien Meijer 

Jeremia 17,5-8 / Lucas 6,17.20-26 

Na de Mis wordt u materiaal aangereikt waarmee u 

kunt deelnemen aan de schrijfactie van Amnesty 

International. 

AGENDA 

Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret 

stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord 

van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van 

het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren 

bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, 

die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land 

weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht 

vanuit de boot.  Lucas 5,1-3 

Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op 

een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van 

zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen 

uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus 

en Sidon. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: 

"Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het konink-

rijk van God."  Lucas 6,17.20 
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Dinsdag 16 februari   

Vastenavond 
 

Woensdag 17 februari  Aswoensdag  

Vasten- en onthoudingsdag 

Begin van de Vastenactie  

(Zie "ASWOE.SDAG" op blz. 9) 
 

Donderdag 18 februari 

Z. Johannes van Fiesole, genaamd Fra Angelico 
 

Zondag 21 februari 

Eerste zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel door Nel de Heer. 

Voorg.: pastoor R.M. Kuypers 

Deuteronomium 26,4-10 / Lucas 4,1-13 

Dinsdag 23 februari   

H. Polycarpus (Zie "HEILIGE." op blz. 17)  
 

Zondag 28 februari 

Tweede zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor. Voorganger:  

pastoor A.A. van Well 

Genesis 15,5-12.17-18 / Lucas 9,28b-36 

 

 

 

 

 

 

Leerhuis verhalen in de Bijbel in inloophuis DE 

WISSEL 

Op dinsdag 16 februari start een onder titel 'Kennis 

is nooit weg' een leerhuis over de Bijbel. Ook be-

langrijk voor hen die de Europese kunst beter wil-

len begrijpen. Het leerhuis wordt verzorgd door 

Pieter van Tilburg, pastoor van ’t Huis te Poort op 

de Dam. Tijd: van 10.30 uur tot 12.30 uur. Aan 

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jor-

daan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond 

in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd 

gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen 

verstreken waren, had hij grote honger.  Lucas 4,1-2 

In die tijd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg 

op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde 

de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend 

wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het 

waren Mozes en Elia.  Lucas 9,28-30 

DE WISSEL 
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deelname zijn geen kosten verbonden, een bijdrage 

voor de consumpties wordt op prijs gesteld. Ver-

volgdata: 16 februari, 9 en 30 maart (locatie onder 

voorbehoud) en 11 mei. 
 

Voor meer informatie: Paul van Mansum tel (010) 

426 52 88 of e-mail: mvmansum@planet.nl  

 

 

 

 

 
        

     

50 jaar Vastenaktie 
Vastenaktie viert dit jaar een jubileum: de komen-

de Vastenaktie-campagne, van 17 februari tot 4 

april 2010, is de vijftigste in het bestaan van de 

actie. 
 

Het past bij het thema van een vijftigste verjaardag 

om niet alleen stil te staan bij wat er is gedaan in 

die voorbije halve eeuw, hoe Vastenaktie zich ont-

wikkelde, maar om ook vooruit te blikken naar hoe 

de wereld eruit zal zien over twintig, dertig of nog 

eens vijftig jaar. 

"Op deze aarde is er plaats voor iedereen. De hele 

menselijke familie kan er de bronnen vinden voor 

een leven in waardigheid." Dat schrijft paus Bene-

dictus XVI in zijn nieuwe rondzendbrief 'Caritas in 

Veritate' van juli 2009. Het kan een samenvatting 

zijn van de boodschap van de Vastenaktie 2010. 

 

De Vastenaktie 2010 gaat, onder de noemer 

'Behoud de Schepping', in op hoe boerenfamilies 

in ontwikkelingslanden streven naar een beter be-

staan en zich daarbij teweerstellen tegen de drei-

gende klimaatverandering. De gevolgen van het 

wereldwijde broeikaseffect raken ons vroeg of laat 

allemaal, maar niet allemaal gelijk, en de een vroe-

ger dan de ander. In Malawi merken mensen nu al 

de gevolgen van de opwarming van de atmosfeer 

aan den lijve.  

Voor hen gaan we ons sterk maken. Niet alleen 

door geld in te zamelen. Ook door stil te staan bij 

hoe wij zelf omgaan met schaarse hulpbronnen en 

met ons leefmilieu. En hoe we ons laten raken door 

de zorg voor een leefbare toekomst voor onszelf, 

mensen verder weg en hen die na ons komen. 

 

Meer over de activiteiten die de parochie in het 

kader van de Vastenaktie gaat organiseren, kunt u 

binnenkort vinden op www.heilighartkerk.nl en in 

de Gorzenklok van maart. 
 

De Pastoraatsgroep  

VASTENAKTIE 
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Installatie priesters 
Op 17 januari 2010 zijn te Maassluis de beide 

priesters Charles Duynstee en Coert Biesjot offici-

eel geïnstalleerd door deken Chris Bergs. De 

plechtigheid vond plaats in een volle kerk, in aan-

wezigheid van vertegenwoordigers van alle zes 

parochiebesturen uit Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis. Concelebrant bij de viering was pater 

Koos de Rooij SCJ, oud-administrator van onze 

parochie en van de parochie te Maassluis. 

v.l.n.r. pastoor Charles Duynstee, pastor Coert Biesjot en 

deken Chris Bergs 

 

Deken Bergs gaf in zijn overweging een korte ken-

schets van elke parochie. Denkend aan de H. Hart-

kerk – de grootste kerk in het cluster - kwam bij 

hem het beeld naar voren van een kathedraal, een 

baken aan de Nieuwe Maas.  

Na de installatieplechtigheid kregen Charles Duyn-

stee en Coert Biesjot van alle parochies een klei-

nood uitgereikt dat symbool staat voor de paro-

chie. Namens ons kerkbestuur overhandigde Lies-

beth Dingenouts twee kaarsen met de getekende 

afbeelding van ons kerkgebouw. 

De tevens in de viering aanwezige beide pastoraal 

werkenden, Kees Koeleman en Lidwien Meijer, 

verwelkomden hun nieuwe collega's in het pastora-

le team met een toepasselijk boek.  

De installatie werd opgeluisterd door alle koren 

van de Maassluise parochie. Ook de plaatselijke 

burgemeester was aanwezig. 
 

Eerst pastoor voor vier parochies 

Charles Duynstee is met ingang van 2010 be-

noemd tot pastoor van de parochies H. Hart 

(Schiedam), St.Jan/Visitatie (Schiedam), Willi-

brord (Vlaardingen) en HH. Andreas, Petrus en 

Paulus (Maassluis). Coert Biesjot is benoemd tot 

pastor voor deze vier parochies. 

In 2011 zal Charles Duynstee worden geïnstalleerd 

CLUSTER NIEUWE MAAS 
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als pastoor van de Schiedamse parochies HH. Ja-

cobus/Martinus en H. Liduina/OLV Rozenkrans.  

Momenteel zijn Jan Jetse Bol en mgr. Paul Vis-

mans nog aan deze parochies als pastoor verbon-

den. Ook Coert Biesjot zal in 2011 in deze beide 

parochies werkzaam worden. 

Het jaar 2010 is het jaar waarin de samenwerking 

tussen de zes parochies handen en voeten zal krij-

gen.  

In komende Gorzenklokken zult u er meer over 

lezen. 

Henry de Wolf 
 

(Op onze website www.heilighartkerk.nl kunt u foto´s 

bekijken van de installatie.) 

 

 
 
               

 

 

Plaats in het hart 

Met Kerstmis, in de viering op 25 december, nam 

onze parochie afscheid van Koos de Rooij. Als ad-

ministrator, die opnieuw aantrad na het afscheid 

van pastoor Herman Lieberom, heeft hij er vele 

goede jaren op zitten in onze gemeenschap. Louis 

van Poppel verwoordde in de viering de gevoelens 

van dankbaarheid van de parochianen en hij sprak 

de beste wensen uit die we ons voor pater De 

Rooij konden voorstellen. Als tastbaar bewijs van 

de grote dank, stuurt de parochie Koos de Rooij 

met vakantie. 

Op vierde kerstdag ontving onze parochie per mail 

een bedankje van pater de Rooij: 
 

DANKWOORD 

 

Aan allen, 
 

Dank voor het afscheid op de eerste kerst-

dag. Ik kijk er met vreugde op terug. En er 

zit nog wat in het vat. Ook dank daarvoor. Ik 

denk er aan in het voorjaar een midweek te 

boeken op een rustige tijd op een rustige 

plaats. Ook dat is iets om naar uit te kijken. 
 

Dank voor de jarenlange samenwerking en - 

Louis zei het heel terecht - dankzij jullie vol-

harding en grote inzet ben ik ook bijgetrok-

ken en een pleitbezorger om de Gorzenkerk 

open te houden voor de liturgie... 
 

.ogmaals: veel dank. De Gorzen houdt een 

bijzondere plaats in mijn hart en natuurlijk 

vooral alle vrijwilligers van de parochie. 

Alle goeds, zalig uiteinde en een goed begin, 
 

Koos de Rooij 
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H. Polycarpus, 23 februari 

Polycarpus is geboren rond het jaar 70 en was een 

leerling van de apostel Johannes. Door hem werd 

hij aangesteld als bisschop van Smyrna in Klein-

Azië.  

In het jaar 116 ontmoette Polycarpus de hoogbe-

jaarde bisschop Ignatius van Antiochië, die op weg 

was naar Rome ten tijde van keizer Trajanus. In 

117 stierf Ignatius te Rome de marteldood.  

Hij had vriendschap gesloten met Polycarpus en 

schreef nog in Smyrna zijn eerste vier brieven. De 

andere drie brieven schreef hij in Troas. Een af-

schrift van deze brieven stuurde Polycarpus naar 

de christenen van Fillipi. De heilige Ireneus vertelt 

dat zijn leraar verschillende brieven heeft geschre-

ven, maar die aan de Filippenzen stond hoog in ere 

en werd in de kerken van Klein-Azië tot op het 

einde van de vierde eeuw nog voorgelezen. 

In het jaar 155 reist Polycarpus naar paus Anicetus 

(155 - 166) te Rome om de kwestie van de paasda-

tum te regelen. Teruggekeerd in Smyrna bekende 

hij bij gelegenheid van een feest voor heidenen vol 

trots, dat hij tot het christendom behoorde. Daarop 

grepen ze hem vast en duwde hem in de vlammen 

van een vreugdevuur. Maar de vlammen deerden 

hem niet. Als een gewelf toornden de vlammen om 

hem omhoog. Na dit voorval werd hij met een 

dolkstoot, op 86-jarige leeftijd, om het leven ge-

bracht. Zijn sterfdag was waarschijnlijk 23 februari 

155 of 156  Relieken van de heilige Polycarpus 

worden bewaard in de Ambrosiuskerk in Rome. 

De beschrijving van het martelaarschap van de hei-

lige Polycarpus is de oudste berichtgeving over de 

dood van een martelaar en behoort tot een van de 

kostbaarste getuigenissen in de heiligenverering. 

Deze staat beschreven in  een brief van de kerk van 

Smyrna aan een christelijke gemeenschap, rond het 

jaar 156. 
Bron: www.heiligennet.nl 

 
  

 

 

 

 

BEZUINIGEN OP LEESPLEZIER? 

Bezuinigingen. Een woord dat tegenwoordig zo 

vaak voorkomt dat het bijna afgezaagd gaat klin-

ken. Meestal betekent het niet veel goeds. Enige 

tijd geleden werd bekend dat de Schiedamse bibli-

otheek drastisch moet bezuinigen. En weer werd er 

gesproken over de sluiting van het Service-

HEILIGEN 

BOEKEN 
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Pluspunt van de bibliotheek in de Leliestraat.  

In 2005 was dat ook al zo, maar de dreigende slui-

ting kon worden afgewend door hevig verzet van 

de lezers, de bewonersvereniging, een zeer succes-

volle handtekeningenactie, en een meerderheid van 

de gemeenteraad, die een ingediende motie tegen 

de sluiting aannam. 

Toen ik in 1984 bij de bibliotheek kwam werken, 

was er in de Leliestraat slechts een klas van de nog 

in gebruik zijnde kleuterschool als bibliotheek in-

gericht, oud en sleets. 

Toen er tijdens een avonduitlening een lener door 

de vloer zakte, besloot men tot een drastische ver-

bouwing. Inmiddels was er meer ruimte vrijgeko-

men. Zodoende had de Gorzen  in 1986 een echte 

bibliotheek. We runden de drukke uitleningen met 

drie mensen, de Willibrordus- en Gorzenschool 

kwamen met alle groepen klassikaal boeken lenen 

en de Jozefschool haalde collecties op. De kinder-

tjes van de peuterspeelzaal kwamen, zich vasthou-

dend aan een lang touw, hun prentenboeken halen. 

We hadden verschillende kranten, opiniebladen en 

een groot aantal tijdschriften, die we in mapjes uit-

leenden. Er waren tentoonstellingen en elke woens-

dagmiddag las ik een half uur voor aan een groepje 

van tien kinderen. Afgeschreven boeken werden 

verkocht en vonden gretig aftrek. Onze grootste 

afnemer was een mijnheer die af en toe een beetje 

in de war was en dan luid en theatraal grote stuk-

ken tekst uit de klassieke oudheid declameerde, in 

het Grieks. We konden het wel waarderen. Een wat 

oudere lener verzocht ons altijd haar te helpen zoe-

ken, wat overigens geen sinecure was; geen streek-

romans, geen geloofszaken, geen moord en dood-

slag en vooral geen seks. Ga er maar aan staan. Als 

dank kregen we een reep chocola. 
 

Pak beschuit  

Een in Duitsland woonachtige mijnheer haalde al-

tijd Grote Letterboeken voor zijn zeer bejaarde moe-

der. Natuurlijk kwam de uitleentermijn in de knel. 

Hij belde vanuit Duitsland om deze te verlengen en 

babbelde dan gezellig over koetjes en kalfjes, deze 

telefoontjes moeten meer gekost hebben dan de 

eventuele boetes. 
 

Eens belde een mevrouw op die informeerde of 

haar man bij ons in het pand was, ze beschreef zijn 

uiterlijk en "ja hoor, ik zie hem" kon ik haar mel-

den. Ik verwachtte dat hij spoorslags naar huis 

moest komen voor een dringende kwestie, maar, 

zo vroeg zij mij: Kunt u aan hem vragen of hij een 

rol beschuit bij Albert Heijn meebrengt? Zoiets is 

typerend voor de Gorzen, het kan allemaal. Geluk-

kig is ook nu de sluiting voorlopig weer afgewend, 
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slechts de dinsdagochtenduitlening is wegbezui-

nigd. Blijven over de woensdagmiddag en de za-

terdagochtend om boeken te lenen.          
 

Liesbeth Dingenouts 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste parochianen, 

Als penningmeester kijk ik met trots terug op wat 

wij de afgelopen jaren hebben bereikt. De restaura-

tie van de bovenbouw van de kerk met hulp van u 

en de stichting Vrienden van Heilig Hartkerk is 

volledig afgerond. Nu nog de onderbouw/kelder! 

Ook is thans in de regio door de clustervorming op 

pastoraal gebied een forse versterking gerealiseerd 

met de komst van onze nieuwe pastoor/moderator 

drs Charles Duynstee en de terugkeer van onze 

vertrouwde Coert Biesjot. 

De kosten voor deze twee fulltime krachten moe-

ten gedeeltelijk ook door onze parochie worden 

opgebracht. Ons aandeel in honorarium, huisves-

ting, voeding en pensioenlasten bedraagt in 2010 

een bedrag van 9.000 euro. Dit betekent dat onze 

exploitatiekosten met circa 22 procent gaan stij-

gen. Interen op ons kleine vermogen is zeker geen 

oplossing. De sluiting van de gerestaureerde kerk 

komt dan toch weer in het vizier, als ons schamele 

vermogen wordt opgebruikt ten bate van de exploi-

tatie.  

Nee, wij moeten blij zijn dat onze pastoraal, onze 

uitstraling in de regio Waterweg, met de komst van 

deze twee priesters wordt versterkt. Maar wel mijn 

oproep - zeker na een dalende opbrengst Aktie 

Kerkbalans in 2009 -: doe nu echt alstublieft mee. 

De bestaande groep donateurs verzoek ik toch hun 

bijdrage te laten stijgen, mogelijk met eenzelfde 

percentage waarin ook onze exploitatiekosten toe-

nemen, namelijk 22 procent. U laat uw parochie, 

waar u trots op bent, toch niet in de kou staan?! 
 

Louis van Poppel, 

penningmeester 

OPROEP 

'Een kerk is van blijvende waarde' 
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Bidden in de binnenstad…  

In onze binnenstad is het altijd een drukte van be-

lang. Mensen lopen over de mart, doen boodschap-

pen, zijn dikwijls gehaast. Maar, er is ook de mo-

gelijkheid om stil te zijn, te bidden, te mediteren. 

In twee St. Janskerken kunt u hiervoor terecht. 
 

Wekelijks, op elke vrijdag is er om 12.30 uur een 

meditatie in de Grote of St. Janskerk (met schrift-

lezing en een overweging in stilte).  

Na een korte pauze is er daarna om 13.00 uur een 

middaggebed (met schriftlezing en voorbeden). U 

kunt óf de meditatie bijwonen óf het middaggebed 

of allebei. Na afloop (13.15 uur) is er koffie/thee 

en ontmoeting. 
  

Maandelijks, op de eerste woensdag van de maand 

is er in de Oud Katholieke kerk op de Dam een 

Avondgebed in de sfeer van de kloostergemeen-

schap in Taizé (Frankrijk). Met veel zingen, schrift-

lezing, stilte en voorbeden. Aanvang 19.00 uur.  

De vieringen gaan beide uit van de Raad van Ker-

ken Schiedam. Van harte welkom! 

 

 

 

 

BIJ DE BUREN 

HUMOR 


