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TAIZE AA� DE MAAS 

Tijdens de jaarwisseling verzamelden zich 25.000 
jongeren in Rotterdam en omstreken om samen 
zingend en biddend het nieuwe jaar in te gaan.  Dat 
deden ze onder begeleiding van de broeders van 
Taizé, die ieder jaar een stad in Europa uitkiezen 
om de dagen af te tellen en biddend aan een nieuw 
jaar te beginnen. 'Taizé aan de Maas' heette dit jon-
gerenfestijn. Katholieken en protestanten, uit alle 
landen van Europa, kwamen samen om de stilte te 
zoeken en om God present te stellen in de samen-
leving van vandaag. Rotterdam werkte er graag 
aan mee. Ahoy deed voor een habbekrats de deu-
ren open, gastgezinnen boden jongeren onderdak 
en gastkerken organiseerden activiteiten, ook in 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
 

Aangestoken door de voorafgaande TV-uitzendin-
gen (van EO en RKK samen), ben ik op 28 decem-
ber naar het Centraal Station in Rotterdam gegaan. 
Ik was benieuwd of van de aankomst iets te mer-
ken zou zijn. Dat was overduidelijk het geval. Het 
was één grote bijenkorf van jongeren met rugzak-
ken, slaapmatjes en rolkoffers. Prachtig om te zien. 
Wat me die ochtend het meest raakte was het zin-
gen van een aantal jongeren onder gitaarbegelei-
ding op perron 2. Ze deden dat niet om te showen 
of om passanten te bekeren, maar omwille van 
zichzelf.  
 

Op 30 december heb ik 's avonds met twee paro-
chianen uit Vlaardingen de Taizéviering in Ahoy 
meegemaakt. Ik wist niet wat ik zag. Een tot de 
nok toe gevuld complex. Wat beweegt al die men-
sen? Wat zoeken ze bij elkaar en bij de broeders 
van Taizé? Waarom lukt het Taizé wel om jonge-
ren op de been te krijgen terwijl de protestantse en 
katholieke Kerk in Nederland daar maar moeilijk 
in slagen? Het geheim schuilt hem, denk ik, in de 
eenvoud. De orde van dienst is helder en overzich-
telijk, de Taizéliederen zijn melodieus en herha-
lend, de boodschap is kort en krachtig (ieder mens 
is een geliefd kind van God) en er is veel ruimte 
voor stilte. Dat heeft mij van de dienst het meest 
geraakt, dat je met 25.000 jongeren tien minuten 
lang de stilte kunt bewaren en de weg naar binnen 
kunt gaan.  
Als iets duidelijk werd in dit feest van stilte en 
licht, dan is het wel dat er kansen zijn om jongeren 
in hun hart te raken, ook met God, stilte en gebed. 
 

pastor Kees Koeleman 

MET BRANDEND HART 
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Zondag 6 februari 

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, 
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 –
Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas,  
Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena 
van Noordt,  ouders Over de Vest – Franken, ou-
ders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhel-
mina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, 
Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 
Zondag 13 februari 

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, ou-
ders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Hubert 
Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van 
Noordt, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, 
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Wilhelmina Maria 
Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.   
 
Zondag 20 februari 

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

Zondag 27 februari 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor 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, Cornelis Magtildus Rontel-
tap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Luud en Lenie van 't Zelfde. 

MISINTENTIES  
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Liduina glas-in-loodramen (deel-3) 
In de twee voorgaande Gorzenklokken is aandacht 
geschonken aan de Liduina-devotie in onze kerk. 
En natuurlijk kon u lezen over de wording van de 
nieuwe glas-in-loodramen. In het derde deel van 
deze mini-serie wordt ingegaan op de muzikale 
verering van Liduina in onze parochie. 
 

Het Heilig Hartkoor is gevraagd om rond de wij-
ding van de ramen enkele Liduinaliederen zingen. 
Nu is het lang geleden dat het koor zulke liederen 
ten gehore heeft gebracht. In de kast met koormu-
ziek van de laatste jaren is geen Liduinalied te vin-
den. Hoe aan zulke liederen te komen? Hier startte 
de zoektocht naar gezangen ter ere van Liduina.  
 

Muziekspektakel Liduina 
De laatste keer dat in onze kerk uitgebreid is stil-
gestaan bij het leven van Liduina is alweer ruim 
vier jaar geleden: het "muziekspektakelstuk Li-
duina" zit nog vers in het geheugen. Deze opera-
achtige uitvoering over het leven van Liduina was 
geschreven door onze wijkbewoner Marco Kalkman. 
Onder de uitvoerende koren bevond zich het Heilig 
Hartkoor, waarvan de leden verkleed als duivels, 
hun muzikale bijdrage leverden. Over het altaar 
was een groot podium gebouwd en de Apocalyps-
muurschildering van Adolfs werd kunstig geïnte-
greerd in de voorstellingen. Drie uitvoeringen wer-
den in november 2006 door honderden mensen 
bezocht. 
Deze spektakels waren een laat vervolg op de to-
neelspelen in 1933, ter gelegenheid van het vijfde 
eeuwfeest van Liduina. In onze parochie werd toen 
het St. Liduinaspel opgevoerd, geschreven door de 
bouwpastoor van onze kerk, pastoor Möller. 
 

Strijdliederen in parochiebundels 
Het muziekspektakelstuk over Liduina was niet 
geschikt voor samenzang. Dat waren wel de liede-
ren uit oude liedbundels. Tot de intrede van de ge-
standaardiseerde liederenbundels in de jaren zestig, 
zongen de kerkgangers uit parochiebundels. Deze 
bevatten een algemeen deel voor heel katholiek 
Nederland en een speciaal deel achterin, waar de 
parochie eigen liederen kon opnemen. Voor de 
oorlog had onze parochie een duimdikke zwarte 
bundel met gebeden en gezangen in Latijn en Ne-
derlands. Deze bevatte vijf Liduinagebeden, vier 
Nederlandstalige Liduinaliederen en twee Latijnse 
liederen die geschikt waren om ter ere van Liduina 
te worden gezongen. De Nederlandstalige zijn ech-
te katholieke strijdliederen, die vroeger uit volle 

GORZENKERK EN… 
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borst en met trots ten gehore werden gebracht: 
"Wij wekken een klank", "Wij juichen in de glo-
rie", "Jubelt, dankbare Christenschare" en "Luid 
jub'len onze zangen". De liederen waren afkomstig 
uit een in 1890 verschenen boekje over Liduina en 
getoonzet op Marialiederen die een jaar eerder wa-
ren uitgegeven. Van de twee Latijnse liederen 
("Jesu corona virginum" (Jezus, Kroon der Maag-
den) en "Veni sponsa Christi" (Kom, bruid van 
Christus)) zou volgens Middeleeuwse geschriften 
het eerste door een hemels koor zijn gezongen, bij 
de verwelkoming - in 1433 - van Liduina in de he-
mel. 
De vier Nederlandse liederen zijn na de oorlog af-
gedrukt in de dunne lichtgrijze zangboekjes van 
onze parochie, met een aan de nieuwe spelling 
aangepaste tekst. Ook de Frankelandse kerk had 
eigen zangboekjes, met daarin zelfs acht Liduina-
liederen. (De bundel van de Singelparochie bevatte 
- opmerkelijk - geen enkel Liduinalied!). 
 

Liduinabasiliek 
De tekst gevonden, maar muziek van de liederen 
was onvindbaar. Een oud koorarchief bevatte 
slechts één melodie, een tekst uit de jaren zestig, 
op de wijze van "God groet U zuiv're bloeme". Een 
tekst met een heel ander karakter dan de katholieke 
Liduina-strijdliederen, zonder liederlijke franje en 
hoogdravende taal, maar directer. 
Waar nu de andere melodieën te vinden? Onze 
penningmeester Louis van Poppel vertelde meer-
maals enthousiast over een speciale viering in de 
Liduinabasiliek, het huidige centrum van de Li-
duinaverering. Op de tweede zondag na Pasen, 
wordt er het Liduinafeest gevierd. Dan zingen de 
kerkgangers van de basiliek en masse Liduinalie-
deren mee, zo zei hij. Contact met de organist van 
de basiliek, Bas van Houte, bracht oplossing. Voor 
het Liduinafeest in 2000 hadden oudere leden van 
de Singelkoren de melodieën voorgezongen aan 
Bas van Houte, die ze vervolgens in muziekschrift 
noteerde. Toen ondergetekende voor het H. Hart-
koor de muziek van deze liederen speelde, zongen 
enkele oudere 'Gorzenese' koorleden feilloos mee! 
De liederen – zo bleek – hadden ze geleerd van de 
organist Cees Vredebregt, die vanaf 1918 tot begin 
jaren zestig het gezicht is geweest van het muziek-
leven in het katholieke deel van de Gorzen. 
"Vredebregt hamerde de Liduinaliederen er goed 
in!", aldus deze koorleden. 
 

De teloorgang van de Liduinaliederen 
De jongere koorleden kennen ze echter niet. In de 
jaren zestig, na de teloorgang van de periode van 
'het Rijke Roomsche Leven', zijn de liederen niet 
of nauwelijks meer gezongen. In deze jaren ver-
schenen de algemene zangbundels: de Randstad-
bundel (eerst in groene kleur, later rood) en in de 
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jaren negentig kwamen de bruine GvL-bundels 
("Gezangen voor Liturgie") in zwang. In deze stan-
daardbundels was geen plaats ingeruimd voor lo-
kale liederen. 
Dit tot spijt van diverse personen, die het jammer 
vonden dat na het Tweede Vaticaans Concilie oude 
gebruiken en liederen in onbruik waren geraakt. 
Zij stelden in 1970 een zang- en gebedenboekje 
samen met de titel: "Wekelijkse gebedsactie Schie-
dam". Deze bundel bevatte o.m. liederen en gebe-
den ter ere van Liduina. Weer een paar liederen er-
bij, maar nog steeds ontbrak van vele de muziek. 
 

Lidwien en de Liduina-noveenvieringen 
Na een vergadering raakte ik in gesprek met pastor 
Lidwien Meijer. Zij had thuis een Liduina-noveen-
boekje uit 1946 en kende vrijwel alle liederen. Een 
buitenkansje! Op 
een ochtend ging 
ik gewapend met 
geluidsopname-
apparatuur op 
stap om de liede-
ren vast te leggen. 
Lidwien vertelde 
over noveenvie-
ringen die vroe-
ger in de St. Li-
duinakerk (de in 
1969 gesloopte 
F r a n k e l a n d s e 
kerk) plaatsvon-
den: negen korte 
vieringen op achtereenvolgende dagen. Vaste lie-
deren waren het "Veni Creator" en "O Sanctissi-
ma" ("nergens klonk dat zo mooi als in de Franke-
landse kerk", aldus Jurriaan, de broer van Lid-
wien), en natuurlijk de Liduinaliederen. Zeven 
wisselende processieliederen en als klapstuk het 
Liduina-strijdlied "Wij wekken een klank". Ach-
teraan de processie met bruidjes, verkenners, mis-
dienaars en priesters, liep burgemeester Peek, in 
vol ornaat met een grote kaars in zijn hand. Die 
tijden zijn voorbij. (De huidige burgemeester Ver-
ver zie ik dat niet snel doen.) Begin jaren zestig 
liep de belangstelling terug en de sluiting van de 
Frankelandse kerk was de genadeklap. 
 

Inzegening van de Liduina glas-in-loodramen 
Een bezoek aan mevr. Riet van der Plas leidde tot 
de herontdekking van twaalf Liduinaliederen, 
waarmee de teller nu staat op 25 liederen. Van elf 
is de melodie achterhaald. Op enkele liederen 
bleek prima de tekst van de vaste misgezangen te 
passen, waarmee een heuse St. Liduinamis is ge-
construeerd. Alle teksten staan op onze Internetsite 
www.heilighartkerk.nl. Daar, waar aanwezig, is de 
melodie weergegeven. Mocht iemand de ontbre-

Pastor Lidwien Meijer brengt flui-

tend en zingend diverse Liduina-

liederen weer tot leven. 
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KENNISMAKEN 

kende melodieën kennen, houd ik me aanbevolen! 
Bent u benieuwd hoe de liederen klinken? Het H. 
Hartkoor zal liederen uit verschillende perioden 
zingen, tijdens de inzegeningsplechtigheid op 13 
februari. Als u de liederen kent: meezingen mag! 

 

Henry de Wolf 
 
 
 
 
 

 

Goedendag allemaal, 
Mijn naam is Jeffrey Blokzijl. 
Ik zit op SG Spieringshoek en 
doe daar gymnasium+. Dat 
vergt best wel wat van mijn 
vrije tijd... 
 

Wat zijn mijn hobby’s? 

Ik hou van boeken lezen, helemaal als het fantasie-
verhalen zijn. Mijn filmsmaak is haast hetzelfde: 
horrorfilms en ook fantasiefilms zoals 'Lord of the 
rings'. Ook ben ik een enorme fan van anime, dat 
zijn getekende Japanse series, zoals Pokémon. 
Voor de rest heb ik een hele brede muzieksmaak, 
met andere woorden ik kan haast elk soort muziek 
waarderen, van klassieke muziek tot rock&roll. 
Ook ben ik altijd wel in voor een babbeltje, of het 
nou is met vrienden of met wildvreemde mensen. 
 

Wat is mijn  familie-achtergrond? 

Ik ben eentalig opgevoed, ook al komt mijn moe-
der uit Nicaragua (een land in Midden-Amerika). 
Ik doe nu mijn best om alles van mijn Spaanse 
bloed en taal omhoog te halen. Mijn vader is ge-
woon Nederlands, hoewel hij flink wat talen kan 
spreken. Mijn beide ouders werken in het zieken-
huis, mijn vader als medisch-analist en mijn moe-
der als dokters-assistent; ik dacht dat ik ook wel in 
het ziekenhuis wilde werken als dokter, maar de 
toekomst geeft me toch denk ik een andere rich-
ting, meer de richting van psychologie. 
 

Mijn connecties met de kerk?  

Hoewel ik van mijn vader een enorme interesse in 
culturen heb geërfd, gaat mijn interesse toch meer 
naar de kant van religies. Ik ben katholiek opge-
voed, voornamelijk door mijn moeder. Ik had hier 
niets op tegen en was op een gegeven moment nog 
geloviger geworden dan zij, maar dat duurde niet 
erg lang. Ik raakte al gauw bevriend met mensen 
die een ander geloof hadden en was altijd wel 
nieuwsgierig naar waarin zij geloofden. Al gauw 
vond ik al die verschillende geloven prachtig en las 
ik zoveel mogelijk over andere geloven, zoals het  
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boeddhisme, de islam, maar ook over andere, klei-
nere godsdiensten, zoals taoïsme en shintoïsme. 
Omdat ik daar al aardig wat van heb gelezen, ben 
ik nu voornamelijk bezig met lezen van wat volke-
ren van vroeger geloofden, zoals de oude Grieken 
of indianen. Ondanks al dit blijf ik de Bijbel nog 
steeds een prachtig leerboek vinden en ook nu nog 
ken ik bijna alle verhalen. En hoewel ik nog steeds 
in een schepper (God) blijf geloven, ben ik van 
mening dat elk geloof goed is. 
 
Mijn stage 

Ik vind mijn stage bij de Heilig Hartkerk echt leuk. 
Ik kan niet bij alle evenementen aanwezig zijn, 
omdat ik het aardig druk heb. Ik had deze stage als 
tweede ingevuld, omdat ik eigenlijk voornamelijk 
bij oude mensen stage wilde lopen, maar daar was 
geen plek voor mij.  
Toch heb ik het hier enorm naar mijn zin en ik 
denk dat het komt, omdat we continu iets anders 
doen, zoals helpen met de kerk te versieren en 
meedoen met de kerstlichtjestocht.  
 

Wat ik er nu nog van verwacht?  

Nou, op korte termijn verwacht ik er niet veel van. 
Behalve de gezelligheid heb ik tot nu toe nog niet 
veel meegemaakt. Maar ik denk dat ook de andere 
stagiaires er op die manier over denken. 

Uitnodiging 
Feestelijke Inzegening  

Liduina-ramen 
 

Op zondagmiddag 13 februari  
zullen de nieuwe glas-in-loodpanelen  
voor de Liduinakapel in onze kerk  

worden ingezegend door  
pastor Duynstee. 

 
Het Heilig Hartkoor  

luistert dit bijzondere moment op. 
  

Er is uitleg over de kunstwerken  
door de heer Rosier  

en er zullen orgelstukken klinken. 
 

Voor ieder is er een hapje en drankje. 
 

Aanvang: 15.00 uur 
 

U bent van harte welkom  
dit feestelijke moment bij te wonen. 
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Woensdag 2 februari   

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
Om 14.00 uur Muziekgeschiedenis-3 in de pastorie. 
Vergadering pastoraatsgroep.  
 

Donderdag 3 februari  H. Blasius 
 

Vrijdag 4 februari  Eerste Vrijdag 

Om 09.30 uur Eucharistieviering (met Blasiusze-
gen) in de pastorie. Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zaterdag 5 februari  H. Agatha 
 

Zondag 6 februari 

Vijfde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van de Ooster-
cantorij o.l.v. André Vis. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 
koffie en thee in de pastorie. 
 

Woensdag 9 februari   
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
Om 14.00 Muziekgeschiedenis-4 in de pastorie. 
 

Donderdag 10 februari  H. Scholastica 
 

Vrijdag 11 februari  O.L.V. van Lourdes 

Werelddag voor de Zieken 
 

Zondag 13 februari   

Zesde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorg.: pastor C. Duynstee 
Jesus Sirach 15,15-20 / Matteüs 5,17-37 

AGENDA 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen 
lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht 
geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen 
voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5,14-16 

 "Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je 
daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je 
gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander ver-
zoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil 
snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent." 
Matteüs 5,17-37 
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Na de mis worden er Amnesty-brieven uitgereikt. 
Om 15.00 uur inzegening Liduinaramen met lezing 
en concert (zie blz. 7) 
 
Maandag 14 februari 

HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa 

Valentijnsdag 

Om 19.30 uur kerkbestuursvergadering 
 
Dinsdag 15 februari 

Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie.  
Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711)  
of bij Ted Konings (06-48405775). 
 
Woensdag 16 februari 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 20 februari 

Zevende zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 

Leviticus 19,1-2.17-18 / Matteüs 5,38-48 

Dinsdag 22 februari   

Sint Petrus' Stoel 

 
Woensdag 23 februari   

H. Polycarpus 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 
Zondag 27 februari 

Achtste zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het 
H. Hartkoor.  
Voorganger: Lidwien Meijer 
Jesaja 49,14-15 / Matteüs 6,24-34 

 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste 
liefhebben en je vijand haten." En ik zeg jullie: heb je vijan-
den lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn 
jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat 
zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en 
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
Matteüs 5,43-45 

"Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en 
over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en 
over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan 
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de 
vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen 
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze 
voedt."  Matteüs 5, 25-26 
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Begroting voor het boekjaar 2011 

Baten Begroting 2011 Begroting 2010 R&V 2009 
Bijdragen parochianen       
kerkbijdrage  16.000,00  19.000,00  16.030,65 
collecten eigen kerk  10.500,00  10.000,00  11.136,28 
misintenties  3.000,00  3.600,00      1.755,46 
huwelijken  200,00  200,00   
uitvaarten  1.000,00  3.500,00  3.865,00 
overige kerkelijke diensten  250,00  250,00  60,00 
misboekjes  500,00  500,00  620,29 
verkoop kaarsen  2.200,00  2.200,00  2.409,37 
giften  500,00  500,00  150,00 

TOTAAL PAROCHIANEN  34.150,00  39.750,00  36.027,05 
Collecten derden       
Memisa  60,00  70,00  57,60 
Vastenactie  1.400,00  1.500,00  1.528,09 
Ned, Missionarissen  90,00  90,00  106,33 
Wereldmissiemaand  80,00  80,00   
MIVA  60,00  70,00  59,40 
Solidaridad  60,00  60,00  67,50 

Opbrengst uit bezittingen       
Kerk  5.000,00  5.000,00  5.836,12 
Verhuur kelder  12.000,00     
Pastorie  2.000,00  2.000,00  1.932,41 
Rente  500,00  2.500,00  1.276,52 
Rommelmarkt  3.500,00  3.000,00  3.578,69 

TOTAAL INKOMSTEN  58.900,00  54.120,00  50.469,71 
        

Lasten       

Persoonskosten       
Pastores  15.000,00  6.000,00  5.700,00 
Assistenties  1.200,00  2.500,00  2.529,14 

Kerkgebouw       
Onderhoud  4.000,00  5.000,00  3.996,74 
Energiekosten  5.000,00  5.000,00  2.823,55 
Verzekeringen  2.600,00  2.600,00  3.439,78 
Voorziening onderhoud  2.000,00  2.000,00  2.000,00 
Voorziening brandweer       

Pastorie       
Onderhoud  4.000,00  6.000,00  1.786,66 
Energiekosten  5.500,00  6.000,00  7.239,26 
Verzekeringen  1.000,00  1.000,00  439,51 
Voorziening  1.000,00  1.000,00  1.000,00 

Kosten eredienst       
Altaarbenodigdheden  1.500,00  1.500,00  1.375,67 
Offerkaarsen  1.500,00  1.500,00  1.034,27 
Misboekjes  1.000,00  1.000,00  1.001,00 
Koren  3.500,00  3.500,00  3.199,58 
Overige kosten  500,00  500,00  54.12 

Kosten pastoraal       
Parochiemededelingen  2.000,00  1.000,00  1.850,68 
Werkgroepen  500,00  500,00  231,74 
Parochieavonden  500,00  500,00  253,59 
Cursuskosten  250,00  250,00  85,00 
Overige kosten pastoraal  250,00  250,00  404,62 

Verplichte bijdragen       
Bisdom  1.700,00  1.700,00  2.124,00 
Collecten voor derden  1.870,00  1.870,00  1.818,92 

Beheerskosten       
Administratiekosten  50,00  50,00  63,44 
Porti / telefoon  800,00  800,00  980,37 
Kosten kerkbijdragen  180,00  180,00  439,45 
Contributies / abonnementen  800,00  800,00  818,68 
Incidentele lasten  200,00  200,00  1.214,28 

        
Voordelig saldo  500,00  920,00  2.565,66 
TOTAAL  58.900,00  54.120,00  50.469,71 
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Een nieuwe parochie vraagt om een nieuwe naam! 

De bestaande parochies: 
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans    
H. Hart van Jezus 

St. Jan de Doper-Visitatie 
HH. Jacobs en Martinus 
Willibrord 
HH. Andreas, Petrus en Paulus 
 

worden per 1 juli  2011 omgedoopt tot één parochie. 
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam. U 
kunt daarbij een rol spelen. (Wellicht ten overvloede: 
de namen van de kerkgebouwen, de huidige geloofs-
gemeenschappen, veranderen niet.) 
 

Hoe kunt u een rol spelen? 
U bedenkt een naam voor de nieuwe parochie, maar er zijn 
voorwaarden waaraan de namen moeten voldoen: 
 

de naam van één of meer heiligen (zaligen): bijvoor-
beeld H. Johannes, H. Bonifatius, De Martelaren 
van Gorcum, Zalige Titus Brandsma, etc.; 

een openbaringsgegeven uit de H. Schrift (en R.K. 
traditie), bijvoorbeeld Wederkomst van de Heer, 
De Emmaüsgangers, De verlosser, OLV Onbe-
vlekt Ontvangen, etc. 

 

Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden:  
De naam is geen samenstelling of samenvoeging van 

namen van de oude parochies. 
De naam komt nog niet in de omgeving voor. 
 

Hieronder vindt u een formulier waarop u uw namen en 
uw motivatie kwijt kunt. Reageren kan tot 20 februari 
2011. 
 

Wat gebeurt er met uw reactie? 

Nadat de reactieformulieren van alle parochies zijn 
verzameld wordt een zgn. groslijst met namen opge-
steld die wordt voorgelegd aan de begelei-dingsgroep 
van het cluster.  
Deze maakt een keuze van vijf namen, vergezeld van 
motivaties die ter goedkeuring aan de bisschop wordt 
gezonden. Eind maart 2011 kunt u uw stem uitbren-
gen op een van de door de bisschop goed-gekeurde 
namen. Medio april 2011 wordt de naam bekend ge-
maakt en zal een logo worden ontwor-pen die bij de 
nieuwe naam past, zodat per 1 juli 2011 onze nieuwe 
parochie van een nieuwe naam met logo is voorzien. 
De naam van degene die de winnende parochie-naam 
heeft gekozen met de beste motivatie wordt vermeld 
in alle parochiebladen. 
 

de besturen van de zes parochies 

CLUSTER NIEUWE MAAS reactieformulier 
 

Nieuwe Naam  

voor een Nieuwe Parochie! 
 
 
Voorstel naam nieuwe parochie:  
 
 
 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999...........

. 
 

 
 
Motivatie:  
 
 

 
 
 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999..................
. 
 

 
 
 

 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. 

 
 
 

 
 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

. 
 
 
 

 
 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

. 
 
 

 
 
 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999..................
. 
 

 
 
 

 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
. 

 
 
 

 
 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

. 
 
 

 
 
 

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
 
 

 
 
 

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 
 
 
Ingezonden door (uw naam):  

 
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 
adres:  

 
999..9999999999999999999999999999999..9999999999999999999999 

 
telefoonnummer:    

 
 9999999999999999999999999999999999999999...

9999999999999999. 
 

 
 
Stop dit formulier vóór 20 februari 2011 in de bus ach-
ter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. 
Desgewenst kunt u de naamgeving van de nieuwe 
parochie met motivatie én met vermelding van uw 
naam, adres en telefoonnummer digitaal verzenden 
naar het emailadres: cluster.naam@gmail.com 
 
 

Veel succes! 
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Een kerk is van blijvende waarde 
Aktie Kerkbalans wordt als vanouds ook dit jaar 
gevoerd in de Heilig Hartparochie.  
De vaste ontvangers van de Gorzenklok hebben bij 
dit blad een uitnodiging tot deelname ontvangen, 
vergezeld van een acceptgiro.  
Kerkbestuur en pastoraatsgroep hopen van harte dat 
de brief voor u allen een aansporing is om nog 
eens naar uw financiële mogelijkheden te kijken, uw 
hart te laten spreken en een mooi bedrag over te 
maken. U doet dat dan samen met nog ongeveer 
150  huishoudens.  
Het bestuur zou graag die basis van vaste dona-
teurs aan onze parochie verbreden met mensen die 
dat tot nu toe niet deden.  
Voor de leiding van de parochie is uw bijdrage een 
belangrijke indicatie dat u het bestaan van de Heilig 
Hartparochie een warm hart toedraagt en dat u de 
inspanningen van velen steunt om het een bloeien-
de gemeenschap te laten zijn en blijven.  
Ook als de parochie met andere zal fuseren tot een 
cluster-parochie, dan blijven de inkomsten van de 
Actie Kerkbalans ten goede komen aan de eigen 
lokale gemeenschap. Zo staan we 'Samen sterk 
voor de Gorzenkerk'!  
 

Op de voorgaande bladzijden treft u de begroting 
voor 2011 aan, gekoppeld aan die van 2010, ter 
vergelijk en de uiteindelijke jaarafrekening van 
2009. Enkele opvallende posten tippen we hier graag 
even aan.  
Onder de inkomsten is de post Kerkbijdrage be-
groot op 16.000 euro. Die slaat op de bijdragen 
van de parochianen in de Actie Kerkbalans en is 
ongeveer zo groot als wat u feitelijk bijdroeg in 
2009.  
Een opvallende post onder de inkomsten is 
'Verhuur Kelder'. De penningmeester heeft het 
aangedurfd om 12.000 euro te begroten uit inkom-
sten uit het wederom in gebruik nemen van de kel-
der. Daar is lang aan gewerkt, en het lijkt er nu 
toch zeer van te gaan komen.  
Zoals u kunt concluderen zijn die inkomsten hard 
nodig om op te wegen tegen de flink verhoogde 
Persoonskosten Pastores. Dit is de bijdrage van 
onze kerkgemeenschap in de totale salariskosten 
voor het pastorale team.  
Uiteindelijk resteert er onder aan de streep een 
klein bedrag van 500 euro als 'voordelig saldo'. 

ACTIE KERKBALANS 
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Paus aanvaardt ontslag bisschop Van Luyn 
Mgr. drs. A.H. van Luyn s.d.b., bisschop van Rot-
terdam, bereikte op 10 augustus 2010 de leeftijd 
van 75 jaar.  
Conform het kerkelijk recht dient een bisschop op 
dat moment zijn ontslag in bij de paus, hetgeen de 
Rotterdamse bisschop ook gedaan heeft.  
Op 14 januari 2011 liet het Vaticaan weten dat 
paus Benedictus de ontslagaanvraag heeft gehono-
reerd. Aan Mgr. Van Luyn is verzocht om tot het 
moment van het aantreden van een opvolger, het 
bisdom Rotterdam verder te besturen als aposto-
lisch administrator met alle bevoegdheden van dio-
cesaan bisschop. Als zodanig blijft Mgr. Van Luyn 
lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
 

Procedure 
De procedure voor de benoeming van een nieuwe 
bisschop van Rotterdam is reeds in gang gezet. 
Daarbij zijn de volgende stappen van belang: 
 

• Het kapittel van het bisdom Rotterdam maakt 
een voordracht van drie kandidaten. 

 

• De Bisschoppenconferentie bespreekt deze voor-
dracht en kan desgewenst andere kandidaten noe-
men. 

 

• De pauselijke Nuntius stuurt de voordracht 
van het kapittel van Rotterdam en het oordeel 
van de Bisschoppenconferentie naar de Con-
gregatie voor de Bisschoppen in Rome. De 
Congregatie geeft vervolgens aan de nuntius 
de opdracht, om nader onderzoek in te stellen 
met betrekking tot kandidaten. 

 

• Na dit onderzoek overlegt de Congregatie van 
de Bisschoppen wie de meest geschikte kandi-
daat is en wordt een voordracht voor de Paus 
gemaakt. 

 

• De kardinaal-prefect van de Congregatie voor 
de Bisschoppen legt de voordracht aan de 
Paus voor. Deze beslist over de benoeming. 

 
Gebed 
In afwachting van de benoeming van een opvolger 
vraagt Mgr. Van Luyn de gelovigen van het bis-
dom Rotterdam om bijzonder gebed om de bij-
stand van de Heilige Geest bij de keuze van een 
nieuwe bisschop van Rotterdam.  

BISDOM 
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SAME� STERK VOOR DE GORZE�KERK 

Bent u er al een beetje aan gewend? De vieringen 
op zondag vangen vanaf het nieuwe jaar aan om 
half 10, in plaats van kwart voor 10. Deze verande-
ring maakt het voor de voorgangers van het cluster 
mogelijk om op een zondag, indien de planning dit 
vergt, in twee parochies van het cluster voor te 
gaan. Om half 10 en om 11 uur.  
Ook de doordeweekse viering van half 10 is ver-
plaatst van vrijdagochtend naar woensdagochtend.  
U wordt er natuurlijk aan herinnerd wanneer de 
kerkklokken luiden.  
 

De leerlingen van Spieringhoek die in onze paro-
chie hun maatschappelijke stage lopen, zijn volop 
aan de slag. Zo hebben zij in de drukke periode 
rond kerstmis flink bijgedragen met het versieren 
en opruimen van de kerk en met de kerstlichtjes-
tocht en de gezinsviering op 24 december. U zult 
hen de komende tijd vast tegenkomen in de paro-
chie. In het bisdomblad Tussenbeide van december 
is een artikel verschenen rond de maatschappelijke 
stage in onze parochie. U vindt Tussenbeide achter 
in de kerk. In deze Gorzenklok stelt stagiair Jeffrey 
Blokzijl zich graag aan u voor. (zie blz. 6) 
 
De afgelopen maanden heeft in de zaal van de pas-
torie de cursus Kunstgeschiedenis plaatsgevonden. 
En u weet: van het één komt het ander. Mevrouw 
Egbers uit onze parochie nam aan deze cursus 
deel, kwam zodoende in contact met Ineke Hagen,   
organisator van deze cursus. Ineke is cultuurscout 
voor Schiedam-Zuid. Zij beoogt het klimaat in de 
wijk te verbeteren door bewoners te betrekken bij 
kunst. Dat doet ze door het organiseren van pro-
gramma's op het gebied van kunst en cultuur. Me-
vrouw Egbers op haar beurt weet veel en smakelijk 
te vertellen over muziek. Door de ontmoeting van 
deze twee ontstond al snel het idee voor een cursus 
Muziekgeschiedenis.  
De laatste twee woensdagen van januari en de eer-
ste twee van februari neemt mevr. Egbers ons mee 
in de wereld van de muziek van de late Romantiek. 
De cursus vindt plaats op woensdagmiddag, van 
twee tot vier uur. Laat u zich verleiden? 
 

In de zaal van de pastorie is op 15 februari ook 
weer de wijklunch. Aanvang 12 uur. U kunt zich 
opgeven bij Corry Smits.  
 

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

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

H. HARTKERK FOREVER! 



 

15 

 

 

 
 

Wereld Lepra Dag 2011 (30 januari) 
"Open hart, open ogen" 
 

Apeldoorn – Zondag 30 januari 2011 was het 

Wereld Lepra Dag. Die dag stonden we wereld-

wijd stil bij de slachtoffers van lepra. Ook nu 

nog komen er iedere dag honderden leprapatiën-

ten bij. Alleen met de juiste behandeling kunnen 

verminkingen en handicaps voorkomen worden. 
 

Lepra is een vreselijke ziekte die vooral veel arme 
mensen treft. Uit angst voor besmetting worden 
leprapatiënten vaak verstoten uit hun dorp of stad, 
waardoor ze in afgelegen gebieden moeten overle-
ven. Als lepra echter niet juist en tijdig behandeld 
wordt, kan dit leiden dit tot ernstige handicaps, 
waaronder blindheid. 
 
Verwaarlozing 

De 55-jarige Ram Mahori uit India heeft sinds zes 
jaar lepra. Hij bezocht hiervoor het lokale zieken-
huis, maar daar konden ze hem niet de juiste zorg 
en medicijnen geven. De ziekte heeft hierdoor al 
voor onherstelbare schade gezorgd. Zo is zijn 
neusbot aangetast en kan hij steeds minder zien. In 
het lepraziekenhuis in Naini kreeg Ram Mahori 
wel deskundige hulp. De artsen van LEPRA zen-
ding hadden echter veel meer voor Ram Mahori 
kunnen betekenen, als hij eerder naar hen was 
doorverwezen. 
 
Dichtbij 

Hoewel lepra tegenwoordig goed te behandelen is, 
zijn er nog steeds mensen bij wie de ziekte niet op 
tijd wordt herkend en behandeld. Verwaarloosde 
lepra lijdt tot ernstige handicaps en verminkingen, 
zoals misvormde handen en voeten. Minder be-
kend is dat lepra ook kan leiden tot blindheid. 
Doordat stof en vuil op het oog niet gevoeld wordt, 
óf doordat de ooglidspieren verlamd raken, kunnen 
de ogen uitdrogen en beschadigd raken. Gelukkig 
kan door goede behandeling en staaroperaties 
blindheid in veel gevallen voorkomen worden. 
Op Wereld Lepra Dag besteden we daarom dit jaar 
bijzondere aandacht voor oogzorg voor leprapati-
enten. 
 

Open hart en open ogen 

Deze Wereld Lepra dag wilden we speciale aan-
dacht vragen voor oogzorg in het programma van 
LEPRA zending. Voor Ram Mahori kwam de juis-
te medische zorg helaas te laat. LEPRA - zending 

WERELD LEPRA DAG 
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zet zich daarom de komende tijd extra in om op 
tijd de juiste diagnose te stellen bij leprapatiënten 
en door de juiste medische zorg handicaps te voor-
komen. Wij kunnen dit echter niet zonder uw hulp.  
Wij vragen u uw hart te openen voor deze groep, 
zodat wij hun de ogen kunnen openen!  
Bij het lezen van dit artikel is de Wereld Lepradag 
al voorbij, maar uw gift kunt u nog overmaken op 
giro 889 889 t.n.v. LEPRA-zending onder vermel-
ding van 'Wereld Lepra Dag 2011'. 
 

 
 

 
 

 

VOORZIE�I�GE� I� DE GORZE�  

HARD �ODIG! 

Wat gaat 2011 ons brengen? Hopelijk meer aan-
dacht voor het milieu; gaan we in schonere en zui-
nigere auto's rijden, vaker biologische producten 
eten, die in het algemeen duurzamer worden ge-
produceerd, komen er meer windmolens voor onze 
stijgende energiebehoeftes, kan de ruimte onder de 
kerk al in 2011 verbouwd en gebruikt worden? 
Allemaal positieve zaken, maar gaat het komende 
jaar ons ook dingen afnemen? 
Om maar dicht bij huis te blijven; de bibliotheek in 
de Leliestraat heeft zijn deuren al moeten sluiten 
wegens bezuinigingsmaatregelen. Jammer voor de 
kinderen die er zelfstandig gebruik van konden 
maken, voor de ouderen die, na de boodschappen 
bij Albert Heijn te hebben gedaan, nog net wat 
boeken op hun rollator kwijt konden en er nog een 
persoonlijke behandeling kregen. Nemen ze dat 
laatste helemaal af? 
En gaan we vervolgens misschien het zeer druk 
bezochte Zwembad Zuid kwijtraken? 
Er is een actiecomité opgericht dat zich inzet om 
het bad te behouden. De eerste acties waren suc-
cesvol, nu de rest nog! 
Het is onbegrijpelijk dat een middelgrote stad niet 
in staat zou zijn een klein, eenvoudig maar doel-
matig zwembad in stand te houden. Veel basis-
schoolleerlingen komen er voor het schoolzwem-
men, wekelijks oefenen enthousiaste vrijwilligers 
van de Schiedamse Reddingsbrigade met kinderen 
voor hun zwemdiploma en tijdens de zomermaan-
den kunnen er kinderen terecht die niet op vakantie 
gaan. Veel meer mensen maken nog steeds gebruik 
van het bad. Ondenkbaar dat dat allemaal in 2012 
niet meer zou kunnen. Het zwembad heeft histo-
risch gezien iets met de Gorzen. Want op de West-
frankelandsedijk was vanaf 1911 tot eind jaren 
vijftig het Gemeentelijk zwembad het 'Open Bad' 

DOOR U VOOR U (1) 
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gevestigd, met een apart dames- en herenbad, ge-
scheiden door hoge schuttingen. Deze waren ook 
op de dijk aangebracht. Daar stond dan tijdens het 
dameszwemmen een politieagent op wacht om 
eventuele gluurders weg te sturen. De entreeprijs 
was vijftien cent, voor kinderen een dubbeltje. 
Voor wie dat een bezwaar was, kon tegen de 
avond gratis terecht. Het was altijd wat gênant, om 
als 'betalende' na het zwemmen langs de 'kosten-
lozen' te lopen, die in een lange rij op hun beurt 
stonden te wachten. 
Wij leerden er elkaar de schoolslag, een niet gerin-
ge prestatie vanwege onze wollen Tweka badpak-
ken, die bij het zwemmen loodzwaar werden. We 
droegen rubberen badmutsen met gekleurde bloe-
men en zo'n bandje onder je kin. Ook waren er 
flinterdunne, die zo strak zaten dat je er vaak 
hoofdpijn van kreeg, en die je na het zwemmen 
goed moest afdrogen. Vergat je dat, plakte het ding 
hopeloos aan elkaar en had je er niets meer aan. 

Het bad bezat drie duikplanken, waaronder een 
hele hoge. Regelmatig kwam het voor dat iemand 
die voor het eerst een duik wilde gaan wagen, bo-
vengekomen spijt kreeg en achterstevoren en be-
schaamd de trap weer af moest, langs de rij wach-
tenden die niet nalieten commentaar te leveren. 
 

Je had op de bovenste plank een mooi uitzicht op 
de Wilhelminahaven en keek zo richting Gorzen. 
Het bad ging uiteindelijk dicht. Daarna is er een 
actie op touw gezet om een nieuw zwembad op die 
plek te bouwen. Vele Gorzenezen hebben zich 
daar ook financieel voor ingezet. 
Het lukte en Zuid had voor lange tijd een zwembad 
waar heel veel kinderen uit Schiedam, maar vooral 
uit de Gorzen hun eerste baantje konden trekken. 
Dat was ook in de tijd dat de Dukdalf er was onder 
onze kerk. Een verhaal apart. Samen met heel veel 
Gorzenezen duim ik dat het actiecomité het zal 
redden. Dat betekent dat we een nieuw boek kun-
nen openen met als titel "Zwembad Zuid Gered"! 

 

Liesbeth Dingenouts 
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De Kerstlichtjestocht vond op zondag 19 december 
plaats in feeërieke omstandigheden. Wederom - 
net als vorig jaar - een flink pak sneeuw, maar daar 
lieten zo'n twintig kinderen zich niet door afschrik-
ken. Zij brachten hun cadeaus naar Jezus in de 
kribbe - en die zal zorgen dat het speelgoed  komt 
bij kinderen ver hier vandaan die helemaal geen 
speelgoed hebben om mee te spelen.  

Ook hier ouders en opa's en oma's hadden het naar 
hun zin, zeker toen de koude vingers en tenen in de 
pastorie warm werden met een glas chocomel in de 
hand. Met dank aan ieder die bijdroeg! 
 

 
 
 
 
 

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom 
Rotterdam verschillende bedevaarten naar Ban-
neux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar 
Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speci-
aal team bestaande uit een priester, een arts, ver-
pleegkundigen, helpsters en brancardiers met u 
mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoen-
de voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux 
aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet 
maken. 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
 

Een ééndaagse bedevaart op 9 mei  
Een tweedaagse bedevaart op 21 en 22 mei 
Een vijfdaagse bedevaart (onder medische be-
geleiding) van 15 t/m 19 april  
 

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de 
kosten en het programma kunt u onze brochure 
raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: 
Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan, Tel. 015-3693148  
email: paula_opstal@hotmail.com 
Bezoek ook onze website:   
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl  

TERUGBLIK 

BEDEVAART 
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Bijzondere dagen Taizé aan de Maas 

Het werd uiteindelijk een heel spektakel. Heel veel 
mensen in Schiedam, Rotterdam en verdere omstre-
ken hebben tussen Kerstmis en Nieuwjaarsdag iets 
meegekregen van de Europese Jongerenontmoeting, 
georganiseerd door de gemeenschap van Taizé. Laai-
end enthousiast waren de meeste reacties. 'Zo veel 
jongeren'. Die 'zo geïnteresseerd zijn'. En 'zo gecon-
centreerd in gebed gingen'. En toch 'zo normaal' wa-
ren. 
Zo'n 25.000 mensen maakten het evenement mee. 
Jongeren uit alle landen van Europa, waarvan een 
relatief groot deel uit de arme oostelijke landen van 
ons continent. Jongeren uit Nederland ook. Gastou-
ders die onderdelen van het programma meemaakten. 
Vertegenwoordigers van allerlei instellingen in de 
katholieke en PKN-kerkgemeenschappen, pastores 
en dominees. Mensen uit de politiek en van allerlei 
maatschappelijke instanties. En allen waren getroffen 
door de sfeer van vertrouwen, die het evenement heel 
doelbewust uitstraalde.  
Ook in Schiedam waren uiteindelijk zo'n 400 Taizé-
gangers te gast, in de Grote Kerk en De Ark. De kerk 
St. Jan -Visitatie viel om organisatorische redenen af 
als gastkerk. Parochianen die zich als gastouders 
hadden opgegeven, schoven aan bij de twee protes-
tantse kerken en hadden veel plezier. In de Grote 
Kerk was een enthousiast team van jonge mensen 
actief die het ochtendprogramma organiseerde. Op 
Oud en Nieuw was er een viering die tegen twaalven 
afliep, waarna met honderden mensen in de Lange 
Kerkstraat het vuurwerk werd aanschouwd - met 
sterretjes in de hand. Tot in de kleine uurtjes werd er 
daarna gedanst en gezongen. 
 

Een goede indruk van alles wat er in die bijzondere 
dagen is gebeurd, is op internet terug te kijken: 
www.katholieknederland.nl/taize-aan-de-maas.  
Alle enthousiasme lijkt uit te monden in verschillen-
de activiteiten, her in der in de Rotterdamse regio. 
Een initiatief in Schiedam in het vervolg op Taizé 
zijn de maandelijkse vieringen op de eerste woens-
dag van de maand in de Oud-Katholieke kerk op de 
Dam.  
Komende keer dus op 2 februari, aanvang 19.00 uur. 
 

 
 

 
 
 

Lichte zorgen doen je spreken, grote zorgen 
maken je stil. 

uit: Gerarduskalender 

TAIZÉ 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Eerste Communieproject 

De communiewerkgroep laat ouders van kinderen 
uit groepen 4 of hoger weten dat er in 2011 weder-
om een Eerste Communieviering georganiseerd zal 
worden in de Heilig Hartkerk. 
Heeft u een zoon of dochter in groep 4 of 5 en u 
wilt haar of hem dit jaar mee laten doen aan het 
communieproject, dan kunt u dat laten weten aan 
Janet Bisschop via telefoonnummer 4736056 of 
0622235696. Email: jawobis@xs4all.nl.  
Ook als u al heeft aangegeven dat uw kind graag 
meedoet, wordt u vriendelijke verzocht voor 1 maart 
nog even contact op te nemen met Janet.   
Het is goed te weten dat er vanaf nu  ieder jaar een 
voorbereiding en toedieningsviering gehouden gaat 
worden. 
Bij deze kunnen wij meedelen dat de Eerste Com-
munieviering dit jaar op 29 mei plaats zal vinden. 
De eerste ouderavond zal plaatsvinden op woens-
dag 16 maart. Meerdere data  zullen binnenkort 
worden geplaatst op de site van de kerk, onder het 
kopje Eerste Communie. 
 

de werkgroep Eerste Communie  
 

 
 

 
 

COMMUNIEFEEST 

 

HUMOR IN DE KERK 


