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Welkom in 2011, iedereen. Het is natuurlijk een 

open deur om te zeggen dat het nieuwe jaar een 

uitdaging is. De hoop en verwachting die we met 

Oud en Nieuw koesteren, krijgen wel een langere 

tijd dan de lege champagnefles(sen), want een 

nieuw tijdperk begint straks toch echt.  

De nieuwe cluster brengt nieuwe kansen en moge-

lijkheden met zich mee die een beroep doen op ons 

allemaal. 

Tijdens een bijeenkomst van de nieuw te vormen 

pastoraatsgroepen werd het een 'geloofsweg' ge-

noemd. Vergelijk het met de roeping van Abra-

ham. Ik denk dat het zo kan gaan. Er is een weg 

afgelegd (verleden) er is een weg die nú begaan-

baar is (heden) en er is een te begane weg (nabije 

toekomst), waartoe de Heer ons - zoals eens Abra-

ham - uitnodigt 'naar het land dat Ik u wijs '.  

Tien jaar geleden schreef ik voor het toenmalige 

parochieblad van de nieuw te vormen parochie 

Hoeksche Waard - Christus Dienaar (is nu de hui-

dige cluster met Goeree - Overflakkee H. Familie): 

"Er is veel om dankbaar over te zijn, om over na te 

denken en om even bij stil te staan. Andere zaken 

zijn evenzeer van belang: geluk, gezondheid, hu-

mor, kortom alles wat we elkaar voor dit komende 

jaar hebben gewenst." Het lijkt me nog altijd van 

toepassing.  

En ook: "Hetzelfde Evangelie gebeurt door de da-

gelijkse momenten heen: gebed, gesprek, ontmoe-

ting, het oefenen van geduld, vriendelijk en ver-

draagzaam te zijn en door nog veel meer". Dat 

'meer', die 'meerwaarde', is aan ons cluster 23, 

Nieuwe Maas, of hoe de nieuwe naam ook zal zijn, 

om waar te maken en uit te stralen. 

Is niet de kern van het Nieuwe Testament het nieu-

we gebod van Jezus "dat je elkaar liefhebt"? "Met 

de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jul-

lie ook elkaar liefhebben." (Joh. 13,34). 

Doen we dat, dan blijven wij het hele jaar cluster 

en blijft ons leven als nieuw. 
 

pastor C. Biesjot. 
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24 en 25 december (Nachtmis en dagmis) 

Jaap Bel, familie Bel – Haesakkers, 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, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders 

Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth 

Helena van Noordt,  ouders Van der Pas – Van Mil, Piet 

van Potten, Violetta Johanna van Riet, Ben Schueler, 

ouders Steens – Van der Knaap,  Roos Severien van Dijk, 

Wilhelmina Maria Voorend – van Ooijen,  Henderina 

Maria Wilhelmina Vermeulen, Josephus Vredebregt, Piet 

Wijnen, ouders Wijnties – Van Waardenburg en zus, 

ouders Van Oostrom – Van der Linden, broer en zus, 

Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 26 december 
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, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenho-

ven, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, 

Elisabeth Helena van Noordt,  ouders Van der Pas – Van 

Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, 

Violetta Johanna van Riet, Ben Schueler, ouders Steens – 

Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen, 

Wilhelmina Maria Voorend – van Ooijen, Josephus 

Vredebregt, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 2 januari 
Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,  Anthonius 

Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en 

zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, 

Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, Hubert Everard Maria 

Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de 

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

Potten, Violetta Johanna van Riet, Ben Schueler, ou-

ders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina 

Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend – van Ooijen  

Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.   
 

Zondag 9 januari 
Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,  Anthonius 

Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en 

zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, 

Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, 

MISINTENTIES 
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Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van 

Noordt, ouders Over de Vest – Franken, ouders Van der 

Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ron-

teltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 

Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 16 januari 
Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van 

Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pas-

toor 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 23 januari 
Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van 

Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pas-

toor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, 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. 
 

Zondag 30 januari 
Jaap Bel, Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, 

Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pas-

toor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders 

Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ou-

ders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't 

Zelfde. 
 
 

 

 

 
 

'Een kerk is van blijvende waarde!'  
Aktie Kerkbalans 2011 loopt van stapel. De promotie-

materialen zijn besteld, de acceptgiro's gedrukt. Ze zul-

len volgende maand bij de Gorzenklok hun weg naar u 

vinden. Het is maar dat u het alvast weet - zodat u er 

rekening mee kunt houden.  

Het thema van Aktie Kerkbalans is dit jaar opnieuw: 

'Een kerk is van blijvende waarde!' 
 

Voor de parochie is de geldinzameling aan het begin 

van het jaar van levensbelang. Aktie Kerkbalans zorgt 

voor een groot deel van de middelen die het parochiele-

ven en alle andere initiatieven van onze gemeenschap, 

mogelijk maken. De actie moet ook zorgen voor de fi-

nanciën om ons kerkgebouw in goede stand te houden.  
 

Hulp 

Aktie Kerkbalans is een actie 'voor u, door u'. Dat blijkt 

eens te meer bij het gereedmaken van de te bezorgen 

enveloppen van de campagne. Dat gebeurt met behulp 

van een flink aantal handen - en harten van parochia-

nen. Op zondag 30 januari zullen de enveloppen wor-

den klaargemaakt, in de pastorie, na het koffiedrinken 

na de zondagsviering. We nodigen u van harte uit om 

dan een handje toe te steken - de handen te laten wap-

peren. We zien naar u uit!  
 

Werkgroep Aktie Kerkbalans   

KERKBALANS 
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De Bernardusschool bestaat binnenkort 85 jaar. 

Dat is een flinke mijlpaal en is zeker de moeite 

waard om gevierd te worden. Een van de geplande 

festiviteiten is een reünie. Het oudercomité wil de-

ze in mei 2011 organiseren. 

Er is echter een probleem: er zijn op de school uit 

veel periodes geen gegevens meer bekend van de 

kinderen die de school bevolkten.  

Het oudercomité is daarom op zoek naar foto's, 

namenlijstjes, klasgenoten en alles wat bedraagt 

om informatie over de kinderen op de school te 

achterhalen.  
 

Wie informatie heeft kan contact opnemen met 

Amaranta Jaspers-Borsboom per e-mail: 

amaranthajaspers@live.nl of tel: 010-2262185, of 

06-21512709. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 
 

 

 

 

 

Vormelingen, meld je aan! 

Wie wil er komend jaar gevormd worden?  

Dit jaar was er een Vormselviering in onze kerk. 

Vicaris Verbakel diende aan tien kinderen het Hei-

lig Vormsel toe. Enkelen kwamen van de Liduina-

Rozenkransparochie en de St. Jan-Visitatieparochie.  

In 2011 is er ook een vormselviering, maar dan 

voor het hele cluster (dus Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis). In het vervolg zal elke twee jaar een 

Vormselviering zijn. 

De voorbereiding zal waarschijnlijk met jongeren 

van andere kerken samen gaan plaatsvinden. Je 

ontmoet dan ook weer andere jongeren.  

Wanneer kun je meedoen met de vormselvoorbe-

reiding? Als je in groep 8 zit of in de brugklas.  

De leden van onze werkgroep in de parochie vin-

den het fijn, als al enigszins duidelijk gaat worden 

hoeveel jongeren zij kunnen gaan verwachten. 
 

Meld je daarom al vast aan bij Marian Bergwerf,  

e-mail: g.bergwerf@planet.nl. 

 

 
 

 

 

 

 

Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit 
 

uit: Gerarduskalender 

OPROEP 

VORMSEL 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Oude en nieuwe gebedsruimtes 

In november en december duikelden de temperatu-

ren onder nul graden Celsius en was het niet altijd 

goed toeven in onze kerk. Er is wat geschoven met 

gebedsruimtes voor onze parochianen en voor de 

Engelstalige gemeenschap. De hoekkamer, die 

sinds 2010 in gebruik is als kapel voor doorde-

weekse vieringen, is een zondag gebruikt voor de 

Engelstalige viering, maar bleek te klein. De pasto-

riezalen hebben de zondag erop voor beide ge-

meenschappen gediend als gebedsruimte. Hetzelf-

de gebeurde op 19 december. In deze gevallen 

werd door onze parochianen koffie gedronken in 

de hoekkamer. Deze situatie bleek niet ideaal. Bo-

vendien moesten de zalen telkens weer omge-

bouwd worden tot gebedsruimtekapel, extra werk, 

waar niemand op zit te wachten. 

Na wat brainstormen is het kerkbestuur tot de vol-

gende oplossing gekomen: de torenruimte wordt 

omgebouwd tot kapel. Of eigenlijk teruggebouwd, 

want gedurende tientallen jaren was hier al de 

doopkapel gevestigd. De aangrenzende ruimte, de 

'oude Liduinakapel', is eveneens aangepast. Bak-

ken en dozen voor oude kaarsen en papier zijn ver-

wijderd en er is weer gelegenheid om een kaarsje 

op te steken bij het Liduinabeeld en een – kleine – 

afbeelding van 'Maria Altijddurende Bijstand'. 

Een paar dagen na de vergadering begon de meta-

morfose van de torenkamer. Om te zorgen voor 

aanvaardbare temperaturen, zijn twee moderne ka-

chels geïnstalleerd. Deze blijken helaas onvoldoen-

de capaciteit te hebben. Na Kerstmis zal worden 

gekeken of onze elektrische installatie geschikt is 

voor plaatsing van extra kachels.  

Resultaat moet zijn dat onze kerk met de omge-

vormde torenkamer een dagkapel rijker is, die ook 

doordeweeks gebruikt kan worden (met ingang van 

januari voor de wekelijkse viering op woensdagoch-

tend). De hoekkamer zal in het voorjaar worden 

omgetoverd tot werk- en ontvangstruimte voor het 

pastorale team. 
 

Nieuwe verlichting 

Al een jaar lang zijn er een fiks aantal hoofdlam-

pen in de kerk defect. Vervanging is niet eenvou-

dig, want moet gebeuren vanuit de kerk met een 

hoogwerker of rolsteiger, of vanuit het dak. Werk-

zaamheden die niet door doorsnee vrijwilligers uit-

gevoerd kunnen worden. Door de prachtige op-

brengst van de AH-sponsorpuntenactie (€ 2280,70) 

was het mogelijk een gespecialiseerd bedrijf in te 

huren die inmiddels waar mogelijk de lampen heeft 

NIEUWS 
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vervangen. Helaas is dit niet bij alle armaturen ge-

lukt. Toch zal het resultaat met de kerstvieringen 

voor iedereen zichtbaar zijn! 
 

Gerestaureerde stal, gerepareerde schakelkast 

Sommige werkzaamheden kunnen wel door onze 

vrijwilligers worden uitgevoerd, al moet je daar-

voor ook gespecialiseerde kennis in huis hebben. 

Zo heeft Gerard Rieken de afgelopen maanden met 

engelengeduld diverse fors beschadigde figuren uit 

de kerststal gerestaureerd. Met name de beelden 

van Maria en de knikkende engel waren er slecht 

aan toe. Neem eens een kijkje in de kerststal om te 

zien hoe Gerard ze heeft opgeknapt! 

John Rieken heeft de grote relaiskast in de sacristie 

onder handen genomen. Enkele weken eerder was 

een relais uitgebrand, wat tot een vervelende situa-

tie had kunnen leiden. Relais die niet feilloos scha-

kelden, zijn vervangen. En vrijwilligers die toe-

stemming hebben om de verlichting te bedienen, 

hebben aanwijzingen gekregen om herhaald onge-

mak te voorkomen. 
 

Taizé 

Voor het laatste nieuws over de Europese Jongeren-

ontmoeting van Taizé, zie www.heilighartkerk.nl    

 
 

 

 

 

Nieuw programma 
De nieuwe editie van Gezond in Zuid werd al enige 
tijd geleden aangekondigd, maar kende een moeilij-
ke start. Er werden wel bijeenkomsten in het kader 
van Gezond in Zuid gehouden, maar het boekje dat 
het programma breed bekend moet maken, was er 
nog niet. De centjes, jawel.  
Onlangs zorgden enkele financiële toezeggingen er 
voor dat het programma echt van start kan gaan. Er 
wordt nu hard gewerkt aan het boekje met het hele 
programma, dat aan het begin van het nieuwe jaar 
beschikbaar zal komen. Onder meer te vinden in de 
H. Hartkerk. Kijk er naar uit, neem mee en maak 
een selectie uit de vele activiteiten die in 2011 ge-
programmeerd staan. 
 

Samen film kijken 
Film kijken is leuk. Maar samen film kijken is nog 
leuker. Gezond in Zuid presenteert de film 'As it is 
in heaven'. We zorgen voor een gezellige sfeer en 
versnaperingen. Van harte welkom!     
Wanneer: vrijdagavond, 21 januari 2011, 20.00 uur                                            
Kosten: een vrijwillige bijdrage                                             
Opgeven: vóór 17 januari bij Lidwien Meijer,  
e-mail: l.meijer@alice.nl, 06 - 549 462 44 
 

Initiatiefnemers Gezond in Zuid 

GEZOND IN ZUID 
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Liduina glas-in-loodramen (deel-2) 
In het decembernummer schreef Henry de Wolf 

over de Liduina-devotie in de Heilig Hartkerk. In 

onderstaand stuk gaat hij verder over hoe Liduina 

verbonden is aan de geschiedenis de onze kerk.  
 

Pastoor Möller was in de beginjaren van de H. 

Hartparochie, een sterke promotor van de verering 

van Liduina. Zijn grootste zorg  was het verkrijgen 

van geldelijke middelen om de bouw van de kerk 

mogelijk te maken. Dit was de belangrijkste op-

dracht die hij van de bisschop van Haarlem had 

meegekregen: de Gorzen moest een 'steenen kerk' 

krijgen. Een van de acties die de pastoor bedacht, 

was het verkopen van bidprentjes van Liduina met 

als bijschrift "Een steentje voor de Kerk". Sommi-

ge parochianen hebben nog zo´n prentje. Je zou 

kunnen zeggen dat Liduina op deze wijze haar 

steentje heeft bijgedragen aan de Gorzenkerk. 

Pastoor Möller gaf het patronaat onder de kerk de 

naam 'Liduinacrypte' en richtte daar in 1930 kort-

stondig een grote retraitekapel in. Al eerder be-

schikte de parochie over een groot beeld van Li-

duina, waarvan foto's bestaan uit de jaren twintig 

en uit 1977, gemaakt tijdens de jubileumtentoon-

stelling vijftig jaar Gorzenkerk. Het beeld is een 

beetje een mysterie; in de Gorzenklok van oktober 

2009 is een oproep aan de lezers gedaan om aan te 

geven wat er met dit beeld is gebeurd. Helaas zon-

der resultaat. Op onze Internetsite staan foto's van 

het beeld, onder HOME – linkermenu: "Wie weet 

meer over…" Reacties zijn nog steeds welkom!) 
 

Liduinakapellen 

Behalve deze kunstwerken, heeft onze kerk altijd 

een aparte aan Liduina gewijde plaats gekend, 

waar gelovigen een kaarsje konden opsteken. De 

eerste Liduinakapel werd ingericht in de doorgang 

tussen de toren (de oude doopkapel in de torenka-

mer) en de kerk. In deze ruimte stond op een ste-

nen console een beeld van Liduina. Vervolgens 

heeft er jarenlang een beeld van een Pietà (Maria 

met de dode Jezus in haar armen) gestaan. Sinds 

enkele weken is Liduina op haar sokkel terugge-

keerd. De glas-in-loodramen in de beide nissen 

naast de console zijn aan Liduina gewijd en bevat-

ten bloemen en spreuken: "Troosteres der bedruk-

ten" en "Hulp der Christenen". De kapel bevatte 

verder twee bidstoelen en een kaarsenstandaard. 
 

Nieuwe voorgevel, nieuwe Liduinakapel 

In 1964 kreeg de kerk een nieuwe voorgevel; het 

GORZENKERK EN … 
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werd als de enige betaalbare manier gezien om van 

tientallen jaren tobben met scheuren en verzakkin-

gen af te komen. Van de nood werd een deugd ge-

maakt. Het voorportaal werd verplaatst naar de 

binnenzijde van de kerk en aan weerskanten ont-

stond ruimte voor twee kapellen: een voor Maria 

en een voor Liduina. Hiermee verloor de eerste 

Liduinakapel haar functie en degradeerde tot door-

loopruimte, garderobe, opslag voor kaarsen en oud 

papier. Het beeld werd overgebracht naar de nieu-

we, grotere Liduinakapel. Ter gelegenheid van de  

nieuwe voorgevel werd de buitenzijde opgesierd 

met 'De Goede Herder', een uit klei geboetseerd en 

in segmenten onderverdeeld reliëf van André Hen-

derickx. In de nieuwe Liduinakapel kwam een ge-

lijksoortig wandreliëf: 'De Rozelaar', een tafereel 

uit het leven van Liduina. 
 

Intiemere sfeer met nieuwe glas-in-loodramen 

De huidige Liduinakapel is al ruim vierenhalve 

decennium vrijwel ongewijzigd. De bovenzijde van 

de kapel is gestuukt en heeft een kunststof licht-

koepel. De zijwanden zijn van hout, met vier me-

tershoge glazen ramen. Aan de achterwand van 

geglazuurde bakstenen hangt het wandreliëf. Links 

staat een Liduinabeeld, op een sokkel die nog uit 

de houten noodkerk stamt. Rechts staat vaak een 

grote bloemenvaas, waarin plastic rozen staan met 

een 'wens' van schoolkinderen; tijdens de 

'speurtochten door de kerk' leren de kinderen over 

Liduina en kunnen ze haar om voorspraak vragen. 

In het midden van de kapel staan kaarsenstan-

daards. De grootste verandering is de toevoeging 

van de levensboom, zo'n vijf jaar geleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
De eerste ruwe schets van het paneel “Liduina en OLV van 

Schiedam”. In de vorige Gorzenklok is een foto geplaatst van 

een schets op ware grootte van dit tafereel 
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Onze Lieve Vrouwe van Schiedam 

In de vorige Gorzenklok heeft u kunnen lezen dat 

enkele personen met een voorstel kwamen om het 

open karakter van de Liduinakapel door het plaat-

sen van glas-in-loodramen met taferelen uit het 

leven van Liduina, een intiemere sfeer te geven. 

Gesproken werd over twee taferelen uit het leven 

van Liduina, uit te beelden in twee panelen. Het 

leek de initiatiefnemers aardig om in de onder-

werpkeuze aan te sluiten bij de glas-in-loodramen 

in de Liduinabasiliek, die het leven van Liduina 

laten zien vanaf haar val op het ijs. In de H. Hart-

kerk komt een paneel van Liduina als meisje, dat 

in de Grote of St. Janskerk graag in stilte bad bij 

het - verlorengegane - beeld van Onze Lieve Vrou-

we van Schiedam. 
 

De Heilige hostie en de Rozelaar 

Op een tweede paneel komt Liduina met een rood 

hart (knipoog naar onze H. Hartkerk), een engel, 

de H. Hostie, de rozelaar en de middeleeuwse sky-

line van Schiedam. Met lichtstralen wordt Liduina 

verbonden met de engel en Jezus aan het kruis. 

Een potje waaraan iedereen kan bijdragen 

Het project van de Liduina glas-in-loodramen kent 

een aantal fasen. De twee hoofdpanelen vormen 

het eerste deel. Andere panelen bevatten een engel 

of figuratieve versierselen. Het kerkbestuur heeft 

besloten een potje in het leven te roepen waaraan 

iedereen kan doneren om deze fases mogelijk te 

maken. Dit potje staat in de Liduinakapel. U kunt 

ook een bijdrage overmaken aan de parochie onder 

vermelding van 'Liduina-ramen'  (gironummer 

21385). En schrijft u zondag 13 februari maar al-

vast in uw agenda. Om 15.00 uur worden de ramen 

ingezegend. Details in de volgende Gorzenklok. 
 

Henry de Wolf 
 

In januari wordt onze website uitgebreid met een Liduina-

deel, met foto's van o.m. de nieuwe ramen. 

Van Kooy werkt aan een detail van het paneel "Liduina, 

de H. Hostie en de Rozelaar". 
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Begin van de Kersttijd 
 

Vrijdag op zaterdag 

24/25 december 

Heilige Kerstavond en Kerstnacht 

Kerstmis, geboorte van de Heer 

Hoogfeest 

Om 19.00 uur Gezinskerstvie-

ring (Woord- en Communie-

dienst) m.m.v. Kinderkoor en Gelegenheidskoor. 

Dirigent: Jolanda Konings. Piano: Henry de Wolf. 

Slagwerk: Jan Bekkers. Met een instrumentaal 

combo van kinderen. Voorganger: Lidwien Meijer. 

N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes 

meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel, 

fluitje, tamboerijn, deksels enz. 

Om 23.00 uur Nachtmis van Kerstmis m.m.v. het 

H.Hartkoor. Dirigent: Jolanda Konings. Orgel: 

Henry de Wolf. Voorganger: pastoor A. van Well 

Jesaja 9,1-3,5-6 / Titus 2,11-14 / Lucas 2,1-14 
 

Zaterdag 25 december 
Eerste Kerstdag 

Om 09.45 uur Dagmis van 

Kerstmis met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 

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

In de pastorie staat na de Mis een kopje koffie of 

thee voor u klaar! 

 

Zondag 26 december 
Tweede Kerstdag 

H.Familie, Jezus, Maria en Jozef  

H. Stephanus, eerste martelaar 
 

Om 09.45 uur Eucharistieviering 

met klassieke kerstmuziek. 

Voorganger: pastor C. Biesjot. 

Jezus Sirach 3,2-6.12-14 / Matteüs 2,13-15.19-23 

Net als op alle andere zondagen is er na de Viering 

koffie of thee in de pastorie. 

AGENDA 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 

Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 

erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat be-

staat. Johannes 1,1-3 

Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en 

zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van 

Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de 

profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn 

zoon geroepen.'  Matteüs 2,14-15 

Kijk voor het overzicht van de  
vieringen rond Kerstmis op blz. 20 
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Maandag 27 december 

H. Johannes, apostel en evangelist 

HH. Onnozele Kinderen, martelaren 
 

Vrijdag 31 december 2009 

H. Silvester I, paus / Oudejaarsdag 
 

Zaterdag 1 januari 2010   

H. Maria, moeder van God             Hoogfeest 

Zondag 2 januari 
Openbaring des Heren 

(Driekoningen)         Hoogfeest 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 

Jesaja 60,1-6 / Matteüs 2,1-12 

Op deze eerste zondag van het jaar biedt het kopje 

koffie of thee in de pastorie, dé gelegenheid om 

elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. 
 

Dinsdag 4 januari   

Vergadering Pastoraatsgroep 
 

Woensdag 5 januari 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 9 januari 

Doop van de Heer 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: Kees Koeleman 

Jesaja 42,1-4.6-7 / Mat 3,13-17 

Er worden brieven van Amnesty Int. uitgereikt. 
 

Maandag 10 januari  Kerkbestuursvergadering 
 

Woensdag 12 januari 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 

Let op: m.i.v. januari beginnen de zondags-
vieringen om 09.30 uur en zijn de doordeweekse  
vieringen voortaan op woensdag i.p.v. op vrijdag. 

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. 

Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreug-

de. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Ma-

ria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewij-

zen.  Matteüs 2,9-11  

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, 

opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van 

God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk 

een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreug-

de.'  Matteus 3,16-17 
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Vrijdag 14 januari  Z. Petrus (Peerke) Donders 
 

Zondag 16 januari 
Tweede zondag door het jaar  

Om 09.30 uur Woord- en Communie-

dienst  met samenzang en orgelspel 

van Nel de Heer 

Voorganger: Corry Smits 
Jesaja 49,3.5-6 / Johannes 1,29-34 

Maandag  17 januari  H. Antonius, abt 
 

Woensdag 19 januari 
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Donderdag 20 jan.  HH. Fabianus en Sebastianus 
 

Vrijdag 21 januari  H. Agnes 

Om 20.00 uur Film in de pastorie (zie blz. 6) 
 

Zondag 23 januari 
Derde zondag door het jaar 

H. Henricus Suso 

Om 09.30 uur Eucharistieviering met 

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

de Wolf.  

Voorganger: pastoor C. Duynstee 

Jesaja 8,23b-9,3 / Matteüs 4,12-23 

 

Maandag 24 januari  H. Franciscus van Sales 
 

Woensdag 26 januari 

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

Vrijdag 28 januari  H. Thomas van Aquino 
 

Zondag 30 januari   

Vierde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

samenzang en orgelspel 

Voorg.: pater A. Heeren SDB 

Sefanja 2,3;3,12-13 /Matteüs 5,1-12a  

Na de mis: aktie Kerkbalans (Zie blz. 3) 
 

Maandag 31 januari  H. Johannes (Don) Bosco 

En Johannes getuigde: 'Ik heb de Geest als een duif uit de 

hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist 

ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met 

water te dopen, zei tegen mij: "Wanneer je ziet dat de Geest 

op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die 

doopt met de heilige Geest." En dat heb ik gezien, en ik 

getuig dat hij de Zoon van God is.'   Johannes 1,32-34 

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesa-

ja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar 

zee en aan de overkant van de Jordaan. Matteüs  4,15 

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging 

hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord 

en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 

voor hen is het koninkrijk van de hemel.  Matteüs 5,1-4 
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IN GESPREK MET DUIZENDPOOT  

MARGO HEINSBROEK  
 

Toen ik haar vroeg voor een interview, begon ze 

eerst te lachen, vervolgens zei ze "dat ze toch niets 

te vertellen had" en tenslotte dat ze er nog even 

over wilde nadenken. 

Gelukkig stemde ze toe en zo zat ik op een koude 

woensdagochtend in haar warme, knusse woonka-

mer op de bank met een kop koffie. 

Ik vertelde haar dat ik jarenlang buiten de wijk heb 

gewoond en dat ik, eenmaal weer terug, overal in 

de wijk en in de kerk Margo tegenkwam.  

Het deed me denken aan het liedje van Wim Son-

neveld: 'Margootje', die voortdurend ergens op-

dook en van alles voor hem regelde, ze woonde in 

Madurodam.  

'Onze Margo' woont in de Gasstraat, ze is weduwe 

en woont er samen met een nieuwsgierige parkiet, 

Aagje. 

 

Margo Heinsbroek - Jeup (18-8-1948) is een gebo-

ren en getogen Gorzenese. 

Haar wieg stond in de Dwarsstraat en ze was de 

oudste in het gezin. Na haar kwamen nog twee 

zusjes en een broertje. Ze verhuisden naar de Strij-

ensestraat, tegenover loodgietersbedrijf Schwager-

mann. Achter de zaak was een zaaltje, waar weke-

lijks een bijeenkomst werd gehouden met zang. De 

kleine Margo vond dit prachtig en sloop altijd stie-

kem naar binnen om mee te zingen. Al vroeg een 

ondernemend meiske, dus.  

Ook ging zij graag op bezoek bij haar oom, die in 

de Beierlandsestraat een manufacturenzaak dreef, 

met veel aanverwante artikelen. Een soort Winkel 

van Sinkel. De zolder was streng verboden terrein, 

er stond zo veel koopwaar, dat de vloer dreigde te 

bezwijken. 

IN GESPREK MET… 
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Golden girl  

Margo was al jong een echte doener, en op vijf-

tienjarige leeftijd ging ze werken bij een delicates-

senzaak in Rotterdam, waar ze bleef tot ze ging 

trouwen, in 1970. 

Haar man, Toon Heinsbroek , leerde ze kennen bij 

het Patronaat op de Maasdijk, waar gezellige 

avondjes gegeven werden. Ze trokken in bij de 

moeder van Toon, die weduwe was en in de Gas-

straat woonde. Margo woont er nog steeds. Het is 

nu mooi verbouwd en heeft een schitterende tuin. 

In de gezellige kamer hangen mooie foto's van 

haar kleindochters.  

Haar zoon werd geboren in 1971, haar dochter in 

1972. Echtgenoot Toon werkte bij de afdeling In-

spectie van de ONS. 

In 1975 vond ze dat het tijd werd weer eens iets 

buitenshuis te doen en werd ze voor de koopavond 

aangenomen bij de HEMA, waar ze nu nog steeds 

is. 

Als bezige bij nam ze er ook nog een baan bij als 

Alfa-hulp, later de Thuiszorg. 

In 1994 overleed Toon, en stond zij er alleen voor. 

Hoe verdrietig ook, ze ging niet bij de pakken 

neerzitten en ging naast haar banen ook nog vrij-

willigerswerk doen- en iemand als Margo ziet het 

begrip hand- en spandiensten heel breed. Zij is wat 

je noemt een echte Golden Girl, goud waard dus.! 

De Zonnebloem en de H. Hartkerk zijn de gelukki-

gen. 

Bij de Zonnebloem is het de hulp bij en de organi-

satie van de bijeenkomsten, vergaderen, assisteren 

bij de vakantieweek, de kerstviering. In de kerk 

begon het met kaarsen aansteken, helpen bij de 

dienst, collecteren en uiteindelijk werd ze een ech-

te koster, met alles wat daarbij komt kijken. Ze 

doet het met heel veel liefde en inzet en vindt het 

nog steeds alle moeite en werk waard. Ze bezoekt 

trouw het wijkoverleg en zegt daar vastberaden en 

gedreven haar mening.  
 

Ze houdt van eerlijkheid en gaat een eventuele 

confrontatie niet uit de weg. "Gelijk iets uitpraten", 

is haar devies, evenals een goede communicatie, 

duidelijke afspraken maken.  

Die instelling heeft al tot heel wat goede resultaten 

geleid, denk aan de opbrengst van de sponsoractie 

van AH, de rotonde voor de kerk, waar eerdaags 

verlichting komt richting kerk. Margo volgt het 

met argusogen. Ik zou zomaar veel meer kunnen 

noemen. 

Ze doet het allemaal met plezier: "Als de kerk maar 

mag blijven!" 

In die kerk mist ze bij alles de aanwezigheid van 
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haar vroegere 'maatje', de onlangs overleden mijn-

heer Bel. We zullen hem niet snel vergeten. 
 

Mij was het een eer Margo nu eens te bewieroken, 

een ceremonie waarvoor ze zelf altijd de voorbe-

reidingen treft. Ik vraag haar niet of ze nog goede 

voornemens heeft, ik zou niet durven. Ze doet al 

zoveel.  

Ik wens Margo een Zalig Kerstfeest toe en alle 

goeds voor 2011 en ga weer op weg naar huis.  
 

Liesbeth Dingenouts  

 

 

 

 

 

Muziekgeschiedenis  

Aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste 

eeuw veranderde er heel veel in de muziek. In wat 

we nu 'klassieke' muziek noemen, kwam ook het 

impressionisme en expressionisme op en gingen de 

deuren open voor een nieuwe tijd - van jazz en 

pop. Muziek was ook toen de uitdrukking van een 

avontuurlijke tijd. 

Een bewoonster van onze wijk geeft op vier mid-

dagen in januari en februari 'les' in de ontwikkeling 

van de klassieke muziek in die periode. Aanleiding 

was de cursus Kunstgeschiedenis die werd gege-

ven door Lilian Boes in de pastorie van de Heilig 

Hartkerk en die veel deelnemers trok. Mevrouw 

Gertude Egbers van de Havendijk was deelnemer 

en heeft ervaring met het geven van cursussen over 

de muziekgeschiedenis; haar aanbod om haar ken-

nis te delen met de andere cursisten viel in goede 

aarde.  

En zo komt het dat op de woensdagmiddagen 19 

en 26 januari en 2 en 9 februari, mevrouw Egbers 

een korte cursus Muziekgeschiedenis zal verzor-

gen. In vier bijeenkomsten neemt zij de deelne-

mers mee op reis - de Romantiek uit en de nieuwe 

tijd in, die van Wagners Tristanakkoord tot Gustav 

Mahler en Richard Strauss. Onderweg horen we 

ook van Debussy, Stravinsky en de jonge Schön-

berg. Mevrouw Egbers zegt: "We horen van extati-

sche verheerlijking en wilde schandalen - het pu-

bliek liet zijn stem horen!" 
 

Graag tot ziens en horens...! 

 

De cursus wordt gehouden op 19 en 26 januari en 

2 en 9 februari 2011, van 14 tot 16 uur, in de pas-

torie van de Heilig Hartkerk. De kosten bedragen 

€ 25,00 (houders van de pas 'Ontdekschiedam.nu' 

krijgen € 2,50 korting). Opgeven tot 15 december 

bij Ineke Hagen, 010 - 2343774 of 06 - 54264986  

DOOR U VOOR U  
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Informatie over clustervorming binnen Nieuwe 
Maas ten behoeve van alle parochianen. 
Dit communiqué is op 18 december 2010 gepubli-
ceerd (o.a. op onze website) en na de zondagsvie-
ring van 19 december uitgereikt aan de kerkgan-
gers.  
 

Pastoraal team werkt voor gehele cluster. 
Wel is er een taakverdeling.  
 

Introductie 
Clustervorming is een vorm van samenwerking 
tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is 
dat de parochies binnen het cluster samen een pas-
toraal team delen. In onze regio zullen de paro-
chies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. 
Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van 
Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en 
Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en 
Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas. 
Dit cluster zal worden bestuurd door een nieuw 
parochiebestuur. 
 
Wat zal er zeker NIET veranderen door de 
clustervorming? 
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zul-
len blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk 
dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeen-
schap.  
 
Verdeling van het werk van de priesters en  
pastoraal werkers 
Wat heel nadrukkelijk wel zal veranderen is de 
manier waarop onze priesters en pastoraal werkers 
werkzaam zijn binnen ons cluster. Elke deelge-
meenschap heeft vanaf 1 januari 2011 geen eigen 
pastor meer. Het hele pastoraal team werkt voor 
het gehele cluster. NB: Voor de parochie St. Li-
duina en O.L. Vrouw Rozenkrans zal dat pas het 
geval zijn in maart 2011, na het vertrek van pas-
toor Vismans. 
 

De priesters en pastoraal werkers krijgen, in plaats 
van een 'eigen parochie', een eigen 'onderwerp' ook 
wel 'taakveld' genoemd. De ene priester en/of pas-
toraal werker gaat zich meer bezig houden met de 
liturgie, de ander met diaconie, enzovoort. De 
priesters en pastoraal werkers gaan zich zo specia-
liseren en krijgen ieder een duidelijk eigen gezicht. 
Het team gaat hun aandacht als volgt verdelen: 
 

liturgie (de vieringen en wat daar bij hoort): 
mevrouw L. Meijer en pastor C. Biesjot 
catechese (het 'leren' over ons geloof): 
de heer K. Koeleman 

CLUSTER NIEUWE MAAS 
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pastoraat (dienen / pastorale contacten):  

pastor C. Biesjot 

diaconie (dienen / aandacht mensen in nood): 

mevrouw L. Meijer  

jongeren: pastoor C. Duynstee 

 

Voor de eigen taakvelden gaat elke priester en pas-

toraal werker: 

- de beleidsontwikkeling op het betreffende taak-

veld actief bevorderen,  

- de afstemming met de andere taakvelden bevor-

deren,  

- de kwaliteit van de uitvoering bewaken,  

- informatie (bijvoorbeeld projectmateriaal) over 

het taakveld beschikbaar stellen,  

- de behoefte aan deskundigheidsbevordering van 

de vrijwilligers formuleren, 

- de vakliteratuur rond het taakveld bijhouden,  

- aandacht hebben voor de spiritualiteit van de 

vrijwilligers en 

- in samenwerking met het parochiebestuur en de 

lokale pastoraatsgroepen de werving van vrij-

willigers bevorderen.  

 

Ondersteuning pastoraatsgroepen 

Nu het vertrouwde beeld van 'de eigen priester en 

pastoraal werker' verdwijnt, zullen de lokale pasto-

raatsgroepen een belangrijker taak krijgen omdat 

zij een representant en bindend element van de 

plaatselijke gemeenschap zullen worden. De pasto-

raatsgroepen ondersteunen het team bij de uitoefe-

ning van hun werk. Zij zorgen voor de coördinatie 

van het pastoraat binnen de geloofsgemeenschap-

pen. Door hun bekendheid bij mensen worden de 

leden van de pastoraatsgroep voor een brede groep 

mensen het gezicht van de geloofsgemeenschap. 
 

Het pastoraal team vindt het belangrijk om de pas-

toraatsgroepen te ondersteunen en is tot de volgen-

de verdeling gekomen: 

- pastoraatsgroep HH. Andreas, Petrus en Paulus

  : pastor C. Biesjot 

- pastoraatsgroep Willibrord: mevrouw L. Meijer 

- pastoraatsgroep H. Hart van Jezus  

  : pastor C. Biesjot 

- pastoraatsgroep St. Jan de Doper-Visitatie 

  : de heer C. Koeleman 

- pastoraatsgroep St. Liduina en O.L. Vrouw 

    Rozenkrans: pastoor C. Duynstee 

- pastoraatsgroep HH. Jacobus en Martinus 

  : de heer C. Koeleman 
 

Gewijzigde mistijden 
Ook de mistijden wijzigen, zodat de twee priesters 
in ons team twee maal de eucharistie kunnen vie-
ren op zondag. In overleg met de parochiebesturen 
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is gekozen voor de volgende tijden van de vieringen:  
 

Datum van ingang is 1 januari 2011. In de St. Li-
duina en O.L. Vrouw Rozenkrans verandert de tijd 
pas op zondag 20 maart 2011. 
 

Namens de parochiebesturen van de zes parochies: 
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans    
H. Hart van Jezus 
St. Jan de Doper-Visitatie 
H.H. Jacobus en Martinus 
Willibrord 
H.H. Andreas, Petrus en Paulus 
 

In 2010 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen. Deze 
kunt u nalezen op onze internetsite: 
www.heilighartkerk.nl. Achter in de kerk liggen 
ook nog enkele exemplaren.  
 
 

 
 
 
 

 
Mijn naam is Maria da Fon-
seca Rodrigues da Costa. Ik 
ben 17 jaar en ik zit op scho-
lengemeenschap Spierings-
hoek in Schiedam. Ik zit nu 
in 4-Havo met het profiel 
Cultuur en Maatschappij.  
Elke leerling in 4-Havo moet 
een maatschappelijke stage 
doen en ik wilde dat graag bij de Heilig Hartkerk 
doen, want het lijkt mij erg leuk en interessant om te 
zien want er allemaal gebeurt in de kerk wanneer er 
geen vieringen zijn. 
Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn vriendin-
nen, mijn bijbaantje bij de Albert Heyn en natuur-
lijk ook aan schoolwerk. 
Ik denk dat deze stage een heel leuke en leerzame 
ervaring zal worden.  

Kerk Viering op 
zaterdag 

Viering op 
zondag 

St. Jan de Doper-O.L. 
Vrouw Visitatie 

17.00 uur 11.00 uur 

St. Liduina en O.L. 
Vrouw Rozenkrans 

18.00 uur 9.15 uur 

St.Jacobus en Marti-
nus 

  11.00 uur 

H. Hart van Jezus   9.30 uur 

Willibrord, Zorgcen-
trum Wetering 

18.00 uur   

Willibrord, H. Lucas   9.30 uur 

Willibrord, Pax Christi   11.00 uur 

HH. Andreas, Petrus 
en Paulus 

19.00 uur 9.30 uur 

KENNISMAKEN 
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Groot Denken, Klein Doen 

Zuster Maria ziet iedere dag honderden kinderen in 

het stadje Ushetu en uit de omtrek, naar school ko-

men. Samen met ha ar drie medezusters geeft 

ze catechese en helpt ze bij de medische zorgpost 

Opgezette buikjes, doffe ogen en lusteloosheid 

verraden dat veel kinderen te weinig of niet goed 

te eten krijgen. Vooral de kinderen die in de mid-

dag niet naar huis kunnen, hebben het zwaar. Le-

ren op een lege maag geeft weinig resultaat. Met 

haar zusters begint ze een maaltijdservice: een 

goede maaltijd per dag, dat is wat deze kinderen 

nodig hebben. Het projectje heeft onmiddellijk 

succes. De zusters vragen nu om hulp voor de in-

richting van een keukentje en financiering van 

voedingsmiddelen. 

Dat is één van de projecten die samen met veertien 

andere de inhoud zijn van de bisschoppelijk Ad-

ventsactie. De idee van deze actie is om met open 

hart en handen te gaan staan naast onze medemen-

sen en medegelovige in het Zuiden. Met een klein 

gebaar kunnen zij vooruit en verschil maken in hun 

omgeving. Andere organisaties en acties doen 

goed werk en vaak ook groot werk. Adventsactie 

zoekt het kleine op om hart en hart met elkaar te 

kunnen verbinden. Dat doen we niet zomaar. We 

doen dat ook om de Katholieke Kerk te laten zien 

als het grootste en meest effectieve ontwikkelings-

netwerk in de wereld. 

Met tienduizenden scholen, ziekenhuizen, hulppos-

ten, vormcentra en pastorale programma's werkt de 

Kerk mee aan een samenleving die humaner is en  

 

Woensdag 22 december 2010 
H. Liduina-Basiliek, Singel 106 Schiedam 

 

Weihnachtsoratorium J.S. Bach 

(Cantate 1, 2 en 3) 
 

Annette Rogers, sopraan 

Annette Vermeulen, alt 

Aart Mateboer, tenor 

Ronald Dijkstra, bas 

Arjen Leistra, orgel-continuo 

Begeleidingsorkest Continuo Rotterdam 

Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam 

Bas van Houte, dirigent 
 

Aanvang: 20.15 uur - Toegang: € 17,50 
Kaarten verkrijgbaar aan de basiliek  

vóór aanvang van het concert of te bestellen bij  
de Stichting Concerten Basiliek, tel. 010 - 471 82 07 

ADVENTSACTIE 
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gebaseerd op gerechtigheid en respect voor men-

sen, leven en schepping. 

Ook in onze parochie wordt in de Adventstijd na 

de viering geld ingezameld voor de Adventsactie. 

Bijdragen kan op banknummer 65.31.00.000 t.n.v. 

Adventsactie Den Haag. 

 
 

 

 

 
 

Op woensdag 15 december 2010  is op 84-jarige 

leeftijd overleden 

Wilhelmina Maria 
Voorend - van Ooijen 

 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 

in onze gebeden. 
 

Vrijdag 24 december 19.00 uur 
 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 

 

voorganger: pastor Lidwien Meijer 
m.m.v. Kinderkoor en Gelegenheidskoor 

o.l.v. Jolanda Konings, 
piano: Henry de Wolf, slagwerk: Jan Bekkers 

kerk open: 18.30 uur 
kerstliederen vanaf: 18.45 uur 

 

Vrijdag 24 december 23.00 uur 
 

NACHTMIS  
 

voorganger: pastoor A.A. van Well 
m.m.v. het H. Hartkoor 

o.l.v. Jolanda konings, orgel: Henry de Wolf 
kerk open: 22.30 uur 

kerstliederen vooraf: 22.45 uur 
 

Eerste Kerstdag 25 december 09.45 uur 
 

EUCHARISTIEVIERING 
voorganger: pastor C. Biesjot 

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

Tweede Kerstdag 26 december 09.45 uur 

EUCHARISTIEVIERING  
(luisterviering met klassieke kerstmuziek) 

voorganger: pastor C. Biesjot 

FAMILIEBERICHTEN 


