
 

1 

"Welkom thuis", zo heet een actie van onze kerk-

provincie rond deze kerstdagen. De bedoeling is 

om alle gelovigen die met Kerstmis naar de kerk 

komen, hartelijk welkom te heten. De actie wil 

zich vooral richten op degenen die, zoals vaak 

wordt gezegd 'van huis uit katholiek' zijn, maar het 

contact met de kerk gaande weg wat zijn kwijt ge-

raakt. Deze mensen gaan soms alleen nog met 

Kerstmis naar de kerk. 

In plaats van hen dat kwalijk te nemen, krijgen ze 

te horen dat ze heel welkom zijn. Die verwijten 

klinken soms uit de mond van trouwe kerkgangers, 

als er 'vreemden' op hun plaats zitten. Soms kan 

een pastoor de verleiding niet weerstaan om te ver-

zuchten dat het op andere zondagen ook zo druk 

zou moeten zijn. Met verwijten komt men niet ver. 

Dat maakt alleen dat men zich nog meer afwendt 

van de kerk. Als mensen die alleen met Kerstmis 

komen, nu eens extra te horen krijgen, hoe fijn het 

is dat ze er zijn, dan is dat uitnodigend. In ieder 

geval draagt een positieve benadering van alle ge-

lovigen ertoe bij dat de Nachtmis een echt feeste-

lijk gebeuren wordt. En wie weet… 

Laten we hopen dat ook in onze Gorzenkerk het 

Kerstfeest dit jaar weer met grote luister wordt ge-

vierd. En dat zou des te mooier zijn, nu het ge-

bouw zo opgeknapt is de afgelopen tijd. Het ach-

terstallig onderhoud is voor een groot gedeelte uit-

gevoerd. De kerk is weer een baken voor de omge-

ving. Dat geldt in ieder geval voor het gebouw. 

Het is jammer genoeg  een tegenvaller dat we bui-

ten de prijzen zijn gevallen met onze plannen om 

de kelder een nieuwe bestemming te geven. Zo is 

de financiering om die plannen uit te voeren, nog 

lang niet rond. Maar die nieuwe bestemming moet 

er komen. Het kerkbestuur en de Stichting Vrien-

den van de Heilig Hartkerk blijven er in geloven. 

Ons kerkgebouw nodigt meer dan ooit uit om het 

te blijven gebruiken, waar het om te doen is: een 

plaats te bieden om samen te bidden en te zingen, 

en zo voeding te geven aan ons geloof. 

Door het evangelie te laten klinken. Het oude ver-

haal over de komst van het Rijk Gods. 

Om samen het Brood te delen en de Beker te drin-

ken, als voedsel en drank voor onderweg en zo  

kracht op te doen om ook op de dagen door de 

week ons christelijk geloof te kunnen beleven en 

uitdragen. Door ook ons te laten delen in de andere 

sacramenten. Door een centrum te blijven voor ge-

loofsonderricht en voor onze  dienst aan onze wijk 

en bredere samenleving. 

MET BRANDEND HART 
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Wat zou het geweldig zijn, als deze betekenis van 

de Gorzenkerk voor meer mensen een rol gaat spe-

len. Moge de plechtige viering van het Kerstfeest 

daar een bijdrage aan geven. 

Wensen we elkaar in deze zin: een Zalig Kerstmis 

en een Zalig Nieuwjaar! 

p. J.F. de Rooij  scj, adm. par. 
 

 

24 en 25 december (achtmis en dagmis) 

Familie Bel – Haesakkers uit dankbaarheid, Antonius 

Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, familie 

Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – 

Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, 

Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van 

Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 

Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 

Nellie Kouwenhoven, ouders De Leede en broers, 

ouders Van der Hoeven en broers, Elisabeth Helena 

van Noordt, Aad Osterholt, overledenen familie 

Over de Vest –Franken, Piet van Potten, Cornelis 

Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien Schellekens, 

Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 

Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – 

Schoenmakers, overledenen familie Vincent en 

Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  

 

Zondag 28 december 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 

Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders 

Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Piet 

van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet en 

Engelien Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens 

– Van der Knaap, overledenen familie Vincent en 

Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde. 

 

Zondag 4 januari 

Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 

familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara 

Burger–Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Don-

kers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 

Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 

Nellie Kouwenhoven, Elisabeth Helena van 

Noordt, Aad Osterholt, Piet van Potten, Cornelis 

Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien Schellekens, 

Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 

MISINTENTIES  MISINTENTIES  
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Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – 

Schoenmakers, overledenen familie Vincent en 

Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 11 januari 
Arnoldus Nicolaas 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, Gerarda Hersbach, ou-

ders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Gode-

fridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Laurentius 

Franciscus Anthonius Meijer, Petrus Jacobus van 

Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  ouders Van der 

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

van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, Luud en 

Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 18 januari 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – 

Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, ouders De Leede 

en broers, ouders Van der Hoeven en broers, 

Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena 

van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, Piet 

van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben 

Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en 

Lenie van 't Zelfde. 

Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van 

Toon en An de Leede. 
 

Zondag 25 januari 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon 

Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Huls-

pas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet 

van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 

Op zondag 14 december 2008  

is in onze kerk gedoopt  

Crystal Abigail Izijk 
Wij feliciteren ouders, peter en meter, familie en 

vrienden met deze blijde gebeurtenis! 

FAMILIEBERICHTEN 
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Pastorale school, een aanrader 

Vorige maand hebben wij de derde module 

(procesmatig werken) van de pastorale school af-

gerond. Vijf zaterdagochtenden  naar Zoetermeer, 

en daarnaast (t)huiswerkopdrachten. 

In de module procesmatig werken gaat het vooral 

over alle praktische zaken, die komen kijken bij 

het reilen en zeilen in de parochie. Hoe leid je of 

notuleer je een vergadering, hoe schrijf je een arti-

kel voor het parochieblad (zie hier het resultaat). 

Hoe maak je een draaiboek en wat is het nut van 

een beleidsplan. Daarnaast leer je wat de verschil-

lende fasen in het opzetten van een activiteit zijn, 

hoe een groep functioneert en ook de individuele 

mensen daarin. 
 

Proefproject en training vaardigheden 

Al deze elementen kwamen terug in het project dat 

we met de andere acht cursisten hebben opgezet. 

Op elke cursusochtend werd er een uur vergaderd 

over de keuze van het project, hoe dit aan te pak-

ken, vorm te geven en uiteindelijk tot een definitief 

draaiboek te komen. Het enige wat we niet hoef-

den te doen , is dat de dag daadwerkelijk gehouden 

werd.  

Onze groep koos voor het thema Franciscus op 

4 oktober. Onderdelen van het programma van die 

dag zijn een viering, dierenzegening, catechese 

over het leven van Franciscus, creatief uitdrukking 

geven aan wat Franciscus betekend heeft. Ook een 

agape maaltijd* is onderdeel van de dag, net zoals 

muziek en samenzang.  

Het draaiboek ligt op de plank en kan bij wijze van 

spreken zo ten uitvoer worden gebracht. 

Bijzonder is het te ervaren, dat ondanks de zenu-

wen, je toch een vergadering goed kan voorzitten. 

En dat het een kunst is om ieders ideeën recht te 

doen en om samen tot een opzet te komen, waarin 

iedereen zich kan vinden. Mooi om te zien ook hoe 

onze medecursisten zich volledig inzetten voor hun 

parochies. 

Voor ons zorgt die ervaring ervoor, dat we vrijwil-

ligerswerk binnen  onze parochie met nieuwe ener-

gie kunnen doen. 
 

Ted Konings, Janet Bisschop 

 
*
een agape is een voor iedereen toegankelijke maaltijd 

tot betuiging van algemene broederliefde.  

De eerste Christenen hielden al zulke maaltijden ter 

nagedachtenis aan het laatste avondmaal van Jezus. 

(noot redactie) 

DOOR U VOOR U 
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Altaartrappen in januari opnieuw gepolijst 

In 2008 zijn door werkzaamheden van derden er 

her en der lelijke plekken op de van zwart Belgisch 

hardsteen gemaakte altaartrappen ontstaan. De af-

handeling via verzekeringsmaatschappijen heeft 

enige tijd geduurd, maar met het resultaat zijn wij 

tevreden. In januari 2009 komt een gespecialiseerd 

bedrijf de trappen reinigen en opnieuw polijsten, 

zodat ze weer zullen glimmen als direct na de 

bouw van de kerk in 1927!  
 

Grote verlichte ster op de toren 
Tijdens de het versieren in de kerk op zondagmid-

dag 14 december, is aan de toren een grote verlich-

te ster aangebracht. De ster hangt hoger dan de 

huizen in de Gorzen en is van heinde en ver te 

zien. Vorig jaar is de ster gemaakt als onderdeel 

van de eerste lichtjestocht voor kinderen. Helaas 

viel toen 1/3 van de gebruikte lichtslang uit. Dit 

jaar is een lichtslang van hogere kwaliteit aange-

schaft, die bovendien door de soort lampjes (LED’s) 

nauwelijks stroom verbruikt, zodat de ster dag en 

nacht kan branden. 

 

Cluster Schiedam, Vlaardingen, Maassluis 
Op 3 december j.l. is er een bijeenkomst geweest 

ter voorbereiding van de start van het cluster 

Schiedam, Vlaardingen, Maassluis in januari 2010. 

Het bisdom zet in op clustervorming omdat het 

aantal beroepskrachten (priesters en pastoraal wer-

kenden) sterk daalt, evenals het aantal kerkgangers 

en vrijwilligers in de parochies. Door in het hele 

bisdom parochies op te laten gaan in een cluster, 

wil het bisdom menskracht vrijmaken voor het 

sterker in de samenleving zetten van ons katholie-

ke geloof. 

Op de bisschop na was de complete top van het 

bisdom aanwezig, alsmede beroepskrachten  en 

bestuursvertegenwoordigingen van de zes paro-

chies in de genoemde steden. 

De afvaardiging van de Liduinabasiliek bleek wei-

nig voor de clustervorming te voelen. De overige 

parochies zien de noodzaak er wel van in. De bij-

eenkomst werd afgesloten met de toezegging van 

het bisdom om begin 2009 een voorstel te lanceren 

waarmee alle parochies op het spoor van de clus-

tervorming worden gebracht. 

Volgens planning start het eigenlijke clustervor-

mingsproces in onze regio in januari 2010. Na een 

jaar moet het resultaat zijn: een volledige fusie of 

een sterk federatief verband van de zes parochies. 

NIEUWS 
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Extra kerstboom 

Tijdens het versieren werd er nog over gesproken: 

het zou best wel mooi zijn als er achter de kerststal 

ook nog een kerstboom zou staan, want dat zou 

een betere afsluiting geven van de stal. 

Blijkbaar vond men dit "hierboven" ook, want op 

dinsdagmiddag, één dag voor de eerste school-

kerstviering, belden medewerkers van Irado aan. 

"Of de kerk interesse had in een grote kerstboom." 

Deze was op een nabijgelegen industrieterrein ge-

vonden en de werknemers hadden de opdracht ge-

kregen de boom naar de afvalstort te brengen. 

Maar dat vonden de werknemers zonde. "De Gor-

zenkerk zou best wel een mooi plaatsje kunnen 

vinden voor de boom." Aldus geschiedde. Nog 

voor de koorrepetitie die avond stond de boom te 

pronken achter de kerststal! En iedereen zag dat 

het goed was… 

 

Levende kerststal 

Bent u op zoek naar een leuk uitje voor de kinde-

ren op tweede kerstdag? 

In de Lucaskerk , Hoogstraat 26 te Vlaardingen, is 

op 26 december een levende kerststal te aanschou-

wen. Geïnteresseerden kunnen daar terecht om 

14.00 uur en om 15.00 uur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gorzenklok-jubileum 

Met het voorliggende nummer is de Gorzenklok 

haar 21e jaargang ingegaan. Met aan het hoofd van 

de redactie nog steeds de onvermoeibare Hans 

Ronteltap. "Tijdens het opmaken van de Gorzen-

klok kom ik tot rust", is één van zijn uitspraken. 

Wat niet wegneemt dat de vaak pas op een laat 

moment binnenkomende kopij voor de nodige on-

rust zorgt. Zowel bij de redactie van een krant als 

bij een orgaan als de Gorzenklok schijnt enige hec-

tiek erbij te horen. 

Door de nieuwe stencilmachine is de productie van 

de Gorzenklok en allerlei misboekjes wel een stuk 

makkelijker en sneller geworden. Evenals de komst 

van een computer in het redactielokaal. En gezonder 

bovendien dan de oude stencilinkt! 

Maar mensenwerk blijft toch de belangrijkste scha-

kel. Hans: bedankt voor je inzet al die jaren. En dat 

er nog veel jaren mogen volgen! 

 

de overige redactieleden 

DANKWOORD 
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Wederzijds informeren 
Als kerkgemeenschap willen we elkaar kennen. 

Om samen een bruisende parochie te kunnen zijn, 

moeten we elkaar kunnen laten weten wat er 

speelt. Dit blad De Gorzenklok, is daar een uitste-

kend middel voor. Ook is er de internetsite 

www.heilighartkerk.nl. Door elkaar op de hoogte 

te houden van alle dingen die spelen, goed of min-

der goed, kunnen we met elkaar meeleven en echt 

gemeenschap vormen. 
 

Da's mooi, maar om elkaar te kunnen informeren, 

moet er aan één praktische voorwaarde worden 

voldaan, en dat is dat we weten waar iemand te 

bereiken valt. Uit het feit dat u dit leest, kunt u op-

maken dat de parochie u weet te bereiken. Maar 

helemaal zeker is dit niet. Om op de hoogte te blij-

ven van het laatste nieuws, kunt u ons uw gege-

vens doorgeven. Een adres voor ontvangst van de 

Gorzenklok, een e-mail adres om snel geïnfor-

meerd te kunnen worden bij actuele zaken die spe-

len. Deze kunt u achterlaten in een envelop in de 

brievenbus van onze pastorie, of via mailadres 

h.hartkerk@wanadoo.nl. Ook als u gaat verhuizen 

en toch de Gorzenklok wilt blijven ontvangen, vol-

staat een berichtje om op de hoogte te blijven. 
 

Informeren gebeurt in een echte gemeenschap ook 

wederzijds: we zijn als parochie ook nieuwsgierig 

naar uw opmerkingen, vragen en voorstellen. Mis-

schien wilt u wel een indruk kwijt over de lezing 

in de parochiezaal die u bezocht, wilt u een lofzang 

houden op de wijklunch die weer heel lekker was 

(klachten aan de kok geven we liever direct 

door...) of de mensen laten weten hoe de kerstmid-

dag van de Zonnebloem verliep. Misschien las u 

wel een bijzonder boek, of deed u een ervaring op 

met een stuk uit het evangelie van afgelopen zon-

dag. Schroom niet om het ons te melden, zodat ook 

anderen plezier kunnen hebben van wat u te vertel-

len hebt. 

Tot horens of lees!   

Ted Konings, parochiesecretaris  
 

 

 

 

 
 

Wie niet kan knielen, komt niet op  
de hoogte van het Kind in de kribbe. 

(uit de Gerarduskalender) 

PAROCHIE-CONTACT 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Einde van de Advent 

Einde van de actie Solidaridad 

------------------------------------------------------------- 
 

Begin van de Kersttijd 
 

 

Woensdag op donderdag 

24/25 december 

Heilige Kerstavond en Kerst-

nacht 

Kerstmis, geboorte van de Heer 

Hoogfeest 

Om 18.30 uur Gezinskerstviering (Woord- en 

Communiedienst) m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Dirigent: Jolanda Konings. Orgel: Henry de Wolf. 

Trompet: Jur van Pelt. Slagwerk: Björn Schuite-

maker.  

Voorganger: Lidwien Meijer. 

N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes 

meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel, 

fluitje, tamboerijn, deksels enz. 

Om 22.00 uur Nachtmis van Kerstmis (i.s.m. de 

Engelstalige gemeenschap) m.m.v. het H.Hartkoor. 

Dirigent: Jolanda Konings. Orgel: Henry de Wolf.  

Voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B. 

Jesaja 9,1-6 / Lucas 2,1-14 

 

Donderdag 25 december 

Eerste Kerstdag 

Om 09.45 uur Dagmis van 

Kerstmis met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger:  

pater J.F. de Rooij S.C.J. 

Jesaja 52,7-10 / Johannes 1,1-18 

In de pastorie staat na de Mis een kopje koffie of 

thee voor u klaar! 
 

Vrijdag 26 december 

Tweede Kerstdag 

H. Stephanus, eerste martelaar 

GEE VIERIG 
 

Voor een compleet overzicht van 24 t/m 26 decem-

ber, zie blz. 16 

 

Zaterdag 27 december 

H. Johannes, apostel en evangelist 

AGENDA 

Wat ontstaan was, had leven in hem, en het leven was het 

licht van de mensen. Het licht blijft schijnen in de duister-

nis, en de duisternis kon het niet aan.   

Johannes 1,3b-5 



 

9 

Zondag 28 december 

H. Familie, Jezus, Maria en 

Jozef  

HH. Onnozele Kinderen, mar-

telaren 

Om 09.45 uur Eucharistieviering 

zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: pastoor W. Froger 

Jesus Sirach 3,2-6.12-14(3-7.14-17a) / Lucas 2,22-40 

Na de Viering is er koffie en thee in de pastorie. 
 

Woensdag 31 december 

H. Silvester I, paus / Oudejaarsdag 
 

Donderdag 1 januari 2009   

H. Maria, moeder van God                      Hoogfeest 

Gebedsdag voor de Vrede in de wereld 
 

Vrijdag 2 januari  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 4 januari 

Openbaring des Heren 

(Driekoningen)         Hoogfeest 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. 

Voorganger: pater Miltenburg 

Jesaja 60,1-6 / Matteüs 2,1-12  

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie, alwaar 

we elkaar een Zalig Nieuwjaar kunnen wensen! 
 

Maandag 5 januari Om 19.30 uur vergadert de 

pastoraatsgroep in de pastorie 
 

Zondag 11 januari 

Doop van de Heer 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst m.m.v. het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: J.G. Collignon 

Jesaja 42,5a.1-4.6-7 / Marcus 1,7-11 

Na de Viering is er koffie en thee in de pastorie. Er 

worden Amnesty International-brieven uitgereikt. 

Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 

Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te 

doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn 

armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat u, Heer, 

uw dienaar in vrede heengaan.  Lucas 2,27-29 

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun op-

droeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 

zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de 

plaats waar het kind was.  Matteüs 2,9 

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, 

naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op 

het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de 

hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neer-

dalen. Marcus 1,9-10 
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Einde van de Kersttijd 
------------------------------------------------------------- 

Woensdag 14 januari  

Z. Petrus (Peerke) Donders 
 

Zaterdag 17 januari  H. Antonius, abt 
 

Zondag 18 januari 

Tweede zondag door het jaar 

Om 10.30 uur (LET OP !!!) 
Eucharistieviering m.m.v. het 

H.Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: 

pastoor R.M. Kuypers 

Samuël 3,3b-10.19 / Johannes 1,35-42 

Na de Viering is er thee en koffie in de pastorie. 
 

Maandag 19 januari 

Om 19.30 uur vergadert het kerkbestuur (pastorie) 
 

Dinsdag 20 januari  HH. Fabianus en Sebastianus 
 

Woensdag 21 januari  H. Agnes 
 

Donderdag 22 januari  H. Vincentius 
 

Vrijdag 23 januari  H. Henricus Suso 
 

Zaterdag 24 januari   
H. Franciscus van Sales, patroon van de Salesianen 
 

Zondag 25 januari 

Derde zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: pastoor W. Froger 

Jona 3,1-5.10 / Marcus 1,14-20 

Na de Viering is er koffie en thee in de pastorie. 

Om 17.00 uur: Vertelviering voor kinderen en hun 

ouders. (zie: Bijzondere Vieringen op blz. 11) 
 

Maandag 26 januari  

Ouderavond communicantjes om 19.30 uur in de 

pastorie. (zie blz. 12) 
 

Woensdag 28 januari  H. Thomas van Aquino 

 

Zaterdag 31 januari  H. Johannes (Don) Bosco 

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn 

leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar 

is het lam van God.’ De twee leerlingen hoorden wat hij zei 

en gingen met Jezus mee.  Johannes 1,35-37 

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 

Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was 

wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God 

is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede 

nieuws.’  Marcus 1,14-15 
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Maandelijkse vertelvieringen voor kinderen 

We willen eens iets anders gaan proberen. Op zon-

dagmiddagen gaan we elke maand een vertelvie-

ring houden in de kerk. Voor kinderen vanaf vier 

jaar en hun ouders. 

We gaan samen zingen, we luisteren naar een mooi 

verhaal (soms een bijbelverhaal, soms een verhaal 

uit een prentenboek) en we bidden met elkaar. We 

zitten niet in de bank, maar samen in een kring, 

met een kaars in het midden. 

Eerste viering: 25 januari 2009, aanvang: 17.00 

uur. Van harte welkom! 

Jolanda Konings, 

Lidwien Meijer 

Gevraagd: chauffeurs 

Onze pastoor Kuypers, woonachtig in De Lier, 

wordt als hij voorgaat in onze kerk door vrijwilli-

gers van de parochie gehaald en teruggebracht. 

De groep kan wel wat uitbreiding gebruiken, dus 

als u een of twee keer per jaar de pastoor zou wil-

len halen of brengen, laat dit dan weten aan Janet 

Bisschop: 010-4736056 of jawobis@xs4all.nl . 

Dit is voor u een buitenkansje om eens even met 

de pastoor bij te kletsen! 
  

Lezing Marinus van den Berg 
Op donderdagavond 29 januari verwachten we ve-

len in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk, aan de 

Mgr. Nolenslaan. Daar zal Marinus van den Berg, 

verpleeghuispastor in IJsselmonde en auteur van 

vele boeken, spreken over verliezen verwerken.  

BIJZONDERE VIERINGEN 

OPROEP 

LEZINGEN 
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Kerkbalans, daar geef je voor 
Aktie Kerkbalans komt er aan. De jaarlijkse geldinza-

melingsactie van de verschillende kerkgenootschap-

pen kent zijn zwaartepunt in januari. Dan hoort u van 

Kerkbalans onder meer op radio en tv. Ook onze pa-

rochie doet uiteraard in 2009 weer mee, want de in-

komsten uit Kerkbalans zijn voor de Heilig Hartparo-

chie onmisbaar. 

Afgelopen jaar was u allen gul voor de parochie. Zo-

als het er nu naar uitziet was het totaal van uw bijdra-

gen voor de Aktie Kerkbalans nog nooit zo hoog als 

in 2008. Dat was wel nodig, want ook onze kosten 

waren hoog. Ook al bracht de Stichting Vrienden van 

de Heilig Hartkerk het leeuwendeel bij elkaar van de 

kosten van de renovatie die bijna is afgerond, de pa-

rochie draagt zelf eveneens bij. We zijn u daarom 

zeer erkentelijk voor uw bijdragen in 2008. 

Ondertussen is de kleine werkgroep die de Aktie 

Kerkbalans voorbereidt, druk doende met het klaar-

maken van de uitnodigingen aan de parochianen om 

ook in 2009 weer mee te doen. U krijgt deze brief 

met acceptgiro bezorgd bij de Gorzenklok van fe-

bruari. 

Tegelijk met de start van de Aktie Kerkbalans in onze 

parochie, zal traditiegetrouw de begroting 2009 in de 

Gorzenklok worden opgenomen. Deze begroting is 

tijdens de openbare vergadering in november 2008 

gepresenteerd en toegelicht. 
 

Louis van Poppel, penningmeester  

 

 

 

 

 
Eerste Communievoorbereiding begint 

Zit uw kind in groep 3, 4 of 5, dan kan het meedoen 

met de voorbereiding op de Eerste H. Communie. 

Tijdens zes bijeenkomsten gaan de kinderen aan het 

werk rond thema’s als: welkom zijn, samen delen, 

dankbaarheid, vergeving en bidden. Ook thuis met 

hun ouders zullen ze er over na gaan denken, want na 

iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een vraag 

mee naar huis.  

De ouderavond waarin allerlei informatie wordt ge-

geven, is op maandag 26 januari in de pastorie van 

de Heilig Hartkerk. Aanvang 19.30 uur. 

Aanmelding tot 19 januari bij pastor Lidwien Meijer. 

Telefoon: 010-4266032 of 06-54946244. 

Per e-mail kan ook: l.meijer@alice.nl  

Meer informatie vindt u op onze website  

KERKBALANS 2009 

COMMUNIEFEEST 
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SAME STERK VOOR DE GORZEKERK 
 

ominatie Gorzenkerk voor landelijke prijs. 

In de vorige Gorzenklok heeft u kunnen lezen over 

onze nominatie voor de landelijke prijsvraag Erf-

goed op eigen benen. Ook regionale kranten en 

radio en televisie hebben er aandacht aan besteed.  

De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk had  

eerder dit jaar bij de prijsvraagorganisatie een plan 

ingediend om het grote souterrain onder de kerk 

opnieuw in gebruik te nemen. Op dinsdag 2 de-

cember is een jury van zeven personen op bezoek 

geweest in onze kerk om de plannen voor de kel-

der ter plekke te kunnen bekijken. 

Helaas zijn we niet doorgedrongen tot de laatste 

drie prijswinnaars. Dat de plannen kwaliteit heb-

ben en worden gewaardeerd, blijkt uit het feit dat 

we als één van de zes kerken waren genomineerd. 

Voor de jury speelde waarschijnlijk een rol dat on-

ze plannen geen voorbeeldfunctie hebben voor her-

bestemmingsplannen van andere Nederlandse ker-

ken. Dit om de eenvoudige reden dat er maar wei-

nig kerken aan een dijk zijn gebouwd en daardoor 

zo’n grote kelder hebben als de Gorzenkerk.  

Niettemin gaan Vriendenstichting en kerkbestuur 

onverdroten door met de plannen voor de kelder. 

Zij weten zich daarbij gesteund door het bisdom, 

de gemeente Schiedam en een lovend juryrapport. 

 

Restauratie kerkgebouwen 

De restauratie van onze gebouwen kon niet voor 

Kerstmis worden voltooid. Enkele werkzaamheden 

aan bijvoorbeeld de toren zullen nog voortduren in 

januari. En het schilderwerk van de pastorie zal 

pas in het voorjaar worden voltooid, als de tempe-

raturen beter geschikt zijn voor buitenschilder-

werk. Woensdag 17 december zijn de galmgaten 

weer gedicht, zodat de toren er van de buitenzijde 

weer piekfijn bijstaat. Rond de galmgaten zijn op 

diverse plaatsen oude, verweerde stenen verwij-

derd en nieuwe stenen ingemetseld. De afgebrok-

kelde muurtjes bij de beide zij-ingangen van de 

kerk zijn ook weer mooi opgemetseld. En op één 

deur na, zijn alle buitendeuren van de kerk in no-

vember al weer teruggeplaatst. De stalen dieven-

roosters zijn alle behandeld tegen roest en opnieuw 

geverfd. Elk moment kunnen ze worden terugge-

plaatst. Misschien zitten ze alweer op hun plaats 

als u dit leest. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Zicht op het bakje aan de toren van waaruit de ste-

nen rond de galmgaten zijn gerepareerd.  

 

 

 

 

 

De grote luidklokken 

Eerder dit jaar heeft u in verschillende Gorzen-

klokken kunnen lezen over het uurwerk en de luid-

klokken. Deze aflevering gaat nader in op de 

"zichtbare klokken", de vier wijzerplaten aan de 

vier zijden van de toren. 
 

De kerk bezat eerder twee luidklokken dan een 

uurwerk. Maandenlang ontbraken de wijzers op de 

toren, terwijl de klokken er al wel in hingen. Bij de 

inwijding van de kerk op 6 januari 1927 waren bei-

de luidklokken al ingezegend in het voorportaal. 

Blijkens een foto die twee dagen later is gemaakt, 

stond de toren – zonder spits! - nog in de steigers. 

Aannemelijk is dat nog diezelfde maand eerst de 

klokken naar boven zijn getakeld en daarna de to-

ren is voltooid. 
 

Waaghalzerij 

Het uurwerk heeft diverse keren stilgestaan door 

schades. Zo was een paar jaar na de oorlog door 

een zware storm één van de wijzers afgebroken. 

De helft was in een dakgoot terecht gekomen, de 

andere helft zat nog vast. Een van de toenmalige 

misdienaars/acolieten, Tom Collignon, vertelt dat 

hij samen met een paar anderen op een rustige dag 

de toren beklom om beide delen van de wijzers ter 

reparatie te kunnen aanbieden.  

Om bij de wijzer te geraken staken de jongeren een 

paar naar boven gesjouwde binten uit de galmga-

ten naar buiten en legden er een paar stellingplan-

ken op. De binten werden met andere binten tegen 

het plafond van de verdieping gezekerd. De moe-

digsten van de jongens bonden een touw om hun 

middel en maakten het nog vastzittende deel van 

de wijzer los. Beide delen brachten ze naar de ko-

perslager van loodgieter Van der Hoeven, die bei-

de delen weer aan elkaar heeft gezet. 

HISTORIE  GORZENKERK 
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's Avonds aan de eettafel bracht de inwonende 

grootvader van Collignon het nieuwtje ter tafel dat 

hij een "stelletje onverantwoordelijke waaghalzen" 

aan de torenklok van onze kerk had zien werken. 

Waarop Tom schuchter meldde dat hij één van die 

dwazen was die tientallen meters boven de grond 

met waaghalzerij bezig was geweest. 

Tegenwoordig gebeurt het werken hoog boven de 

grond volgens strenge ARBO-normen. Als u beide 

foto´s bij dit artikel vergelijkt, kunt u al zien dat de 

veiligheidseisen steeds hoger zijn geworden. 

 

ieuwe wijzerplaten 

Het uurwerk was een kwetsbaar mechanisme en in 

de loop der tijd is het vele malen buiten werking 

geweest.  

Tot in de jaren zeventig bevonden de wijzerplaten 

zich tussen de galmgaten. In de verdieping eronder 

splitste het stangenwerk zich, waarna het via 

kwetsbare bochtjes op de galmgatenverdieping naar 

buiten kwam en de vier keer twee wijzers van het 

uurwerk bediende.  

Halverwege de jaren zeventig was het uurwerk op 

en besloot pastoor Donkers tot een actie ter gele-

genheid van het vijftigjarig bestaan van de kerk. 

Het moest wel een goedkope oplossing worden. Zo 

kon de parochie dankbaar gebruik maken van de 

wijzerplaten van de te slopen Bethelkerk. De hui-

dige Gorzenbewoners kijken dus eigenlijk naar een 

oecumenisch uurwerk. Tegelijk met het nieuwe 

uurwerk kwamen er motoren op het opwindmecha-

nisme van het uurwerk en het luidwerk. Hiermee 

was het handmatig opwinden, een interessante ge-

beurtenis voor de misdienaartjes onder pastoor 

Donkers, verleden tijd geworden. 

Henry de Wolf  

Tijdens de ombouwwerkzaamheden in 1977 bezat de toren 

ineens meerdere wijzerplaten!  
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Woensdag 24 december 18.30 uur 

GEZINSKERSTVIERING 

(Woord- en Communiedienst) 

voorganger: pastor Lidwien Meijer  

m.m.v. het Gelegenheidskoor 

dirigent: Jolanda Konings 

orgel/piano: Henry de Wolf 

trompet: Jur van Pelt 

slagwerk: Björn Schuitemaker 

kerk open: 18.00 uur 

kerstliederen vanaf: 18.15 uur 

 
Woensdag 24 december 22.00 uur 

NACHTMIS  

(i.s.m. de Engelstalige gemeenschap) 

voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B. 

m.m.v. het Heilig Hartkoor 

dirigent: Jolanda Konings 

orgel/piano: Henry de Wolf 

kerk open: 21.30 uur 

kerstliederen vooraf: 21.45 uur 

 
Eerste Kerstdag 25 december 09.45 uur 

 

EUCHARISTIEVIERING 

voorganger: pater J.F. de Rooij S.C.J. 

m.m.v. het H.Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf 

 
Tweede Kerstdag 26 december 

GEEN VIERING 

HUMOR IN DE KERK 


