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de Gorzenklok 

DIGITAAL 

 ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE  

MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 

God wil dat wij gelukkig zijn, 

Hij haat verdriet, 

Want als Hij zou willen 

dat wij droevig zouden zijn, 

dan zou Hij ons niet de zon, de maan 

en de vruchten der aarde hebben gegeven. 

Hij zou het donker laten zijn, 

liet de zon niet meer opgaan 

en de zomer niet meer terugkeren. 

‘n Zonnige 

Vakantie! 

Maarten Luther 



 

INHOUD GORZENKLOK JULI-AUG. 2014 

  1 - Omslag 

  2 - Misintenties juli-half aug. 2014  
       (blz.1)     
  3 - Nieuws     (blz.2) 
 Lintje Louis van Poppel, burgemeester 

 Lamers & souterrain, Zonnebloemloten 

  4 - Dierenzegening   (blz.2) 
  5 - Kunstgeschiedenis   (blz.3) 
 Nieuwe cursus: 24 sept.-19 nov. 

  6 - Agenda juli—half augustus (blz.4) 

  7 - Familieberichten   (blz.6) 
 Op 28 mei is dhr. Levens overleden 

  8 - Terugblik Communiefeest (blz.7) 
  9 - Humor in de kerk   (blz.8) 
10 - Advertenties    (blz.9) 
11 - Achterflap: contactgegevens 
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Zondag 6 juli  
Franciscus Laurentius Geerdes,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  Piet van Potten, 

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van  onze  

geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 13 juli 
Franciscus Laurentius Geerdes,  

Nelly Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 20 juli  
Franciscus Laurentius Geerdes,  

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 27 juli 
Franciscus Laurentius Geerdes,  

Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas –  

Van Mil, Piet van Potten, ouders Ronteltap – Kou-

wenhoven, Ben Schueler en voor alle  

overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van 

onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 3 augustus 
Franciscus Laurentius Geerdes,  

ouders Van der Pas – Van Mil,  Piet van Potten, 

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van  onze  

geloofsgemeenschap. 

 

Zondag 10 augustus 
Franciscus Laurentius Geerdes,  

Nelly Kouwenhoven, Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 17 augustus 
Franciscus Laurentius Geerdes,  

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

1 

MISINTENTIES 



 

 

 

 

 

Lintje voor Louis van Poppel 
Op vrijdag 25 mei heeft dhr. Louis van Poppel van 

burgemeester Lamers te horen gekregen dat het 

Zijne Majesteit heeft behaagd… 

Wegens zijn grote verdiensten in de restauratie van 

de Liduinabasiliek, de restauratie van de Jozef-

school, de restauratie van de H. Hartkerk en zijn 

inzet in de Stichting Vrienden van de Heilig Hart-

kerk – in alle vier besturen vervulde resp. vervult 

hij de functie van penningmeester – is Louis van 

Poppel benoemd tot lid in de orde van Oranje-

Nassau. Van harte gefeliciteerd! 
 

Burgemeester Lamers en het souterrain  
En passant meldde burgemeester Lamers in zijn 

toespraak tijdens de lintjesregen dat hij de week 

ervoor lid was geworden van het Comité van Aan-

beveling van de Vriendenstichting van de H. Hart-

kerk (“die andere grote katholieke kerk in Schie-

dam”) en dat ook de restauratie van het souterrain 

van de H. Hartkerk zou gaan lukken: “linksom of 

rechtsom”. En: “dit souterrain biedt mogelijkheden 

om de sociale en maatschappelijke functies te gaan 

vervullen die het in het verleden deed.”  

Mooie berichten om mee af te sluiten en te kijken 

naar de toekomst. 
 

Zonnebloemloten 
Ze zijn er weer: de alom bekende Zonnebloemlo-

ten. En natuurlijk zijn ze ook weer verkrijgbaar bij 

Margo Heinsbroek: op zondagen na de viering of 

door de week bij haar thuis (Gasstraat 27).  

Koop deze loten, steun het goede doel en maak 

kans op mooie prijzen! 

 

 

 

 

 

 

Feestelijke dierenzegening 
U vraagt zich waarschijnlijk af waarom in juli al 

een berichtje over de dierenzegening in de Gorzen-

klok? Wel, op 4 oktober zal het voor de vijfde keer 

zijn dat wij een dierenzegening in onze Heilig 

Hartkerk organiseren. Om dit eerste lustrum een 

feestelijk en bijzonder tintje te geven, zijn vele 

handen en veel ideeën welkom. 

Diaken Ronald Dits zal deze dag de zegen geven 

aan een ieder die met zijn of haar huisdier naar de 

kerk komt. De zegening vindt plaats op zaterdag 4 

oktober vanaf 14 uur tot ongeveer 17 uur. 
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NIEUWS 

DIERENZEGENING 
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Wij willen rondom de zegening een aantal leuke 

festiviteiten organiseren. Daar zijn heel wat 

vrijwilligers voor nodig. Vandaar een oproep aan 

ieder die mee wil helpen: op de dag zelf met 

klaarzetten, een onderdeel plannen en begeleiden, 

of met de algehele voorbereiding.  

Lijkt het u wat? Reageer! Dat kan naar Ted 

Konings of Janet Bisschop, 06-48405775 of 06-

22235696 en per mail: jawobis@xs4all.nl. 
 

Dierenverhalen  
Voor deze lustrumzegening schrijven wij een 

(dieren)verhalenwedstrijd uit. Schrijf in maximaal 

500 woorden een mooi verhaal over jouw huisdier, 

een leuke gebeurtenis misschien… en doe er als 

het mogelijk is een foto van jouw huisdier bij. 

Iedereen (jong en oud) mag meedoen. We gaan 

alle verhalen lezen, beoordelen en misschien ook 

wel bundelen tot een mooi lustrumboekje. De 

meest bijzondere verhalen zullen worden 

voorgelezen tijdens de dierenzegening. Doe 

allemaal mee! 

Stuur de verhalen via de mail naar Ted en Janet of 

doe deze in een envelop in de brievenbus van de 

kerk onder vermelding van verhalenwedstrijd 

dierenzegening. Vergeet niet jullie naam en 

contactgegevens te vermelden. 

 

 

 

 

 

Nieuw seizoen Kunstgeschiedenis: 
Wenen, kunstenaarsstelletjes en follies  
 

Weer van alles te beleven, valt er straks tijdens de 

nieuwe nazomerse reeks kunsthistorische lezingen 

van Lilian Boes. Fotografie die niet is wat het lijkt, 

de kunst in Wenen rond het jaar 1900 en de grote 

hoogte waarnaar kunstenaarsechtparen elkaar doen 

stijgen. Ook de collectieve gektes die ten 

grondslag liggen aan de vele nutteloze 

bouwwerken die zijn neergezet, komen aan de 

orde. 

De nieuwe 8-delige serie 'lessen' van Boes kent 

echter nog veel meer super interessante 

onderwerpen. Voor ieder met een neus voor alles 

wat er te leren valt en een hart voor schoonheid.  
 

De eerste cursusmiddag is op 24 september, de 

laatste op 19 november. De cursus wordt gegeven 

in de pastorie, Lekstraat 55. De inschrijving is nu 

geopend. De kosten zijn € 64,-. Dit keer is de 

aanvangstijd steeds 13.30 uur. 
 

Aanmelden kan bij Liesbeth Dingenouts (010 - 

4269017, liesbethdingenouts@kabelfoon.net) of 

bij Ted Konings (06-48405775, tedko@xs4all.nl) 

KUNSTGESCHIEDENIS 



 

 

 

 
 

Donderdag 3 juli  H. Tomas, apostel 

 

Vrijdag 4 juli  Eerste Vrijdag 

 

Zondag 6 juli 
14e Zondag door het jaar 

H. Maria Goretti 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel van Nel de Heer. 

Voorg.: pastor Henri Egging 

Zacharia 9,9-10 / Matteüs 11,25-30  

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

koffie of thee in de pastorie. 

 

Maandag 7 juli 
Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch  

Om 20.00 uur vergadert de beheercommissie. 

 

Woensdag 9 juli 
HH. Martelaren van Gorcum 

 

Donderdag 10 juli 
Viering St. Jozefschool 

 

Vrijdag 11 juli 
H. Benedictus, abt, patroon van Europa 

 

Zondag 13 juli 
15e Zondag door het jaar 

H. Henricus 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het H. Hartkoor 

o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastoor A.A. van Well 

Jesaja 55,10-11 / Matteüs 13,1-23 

Na de viering worden er Amnesty International-

brieven uitgereikt. 

 

Dinsdag 15 juli  H. Bonaventura 
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AGENDA 

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van he-

mel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en ver-

standigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvou-

dige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het ge-

wild.  Matteüs 11,25-26  

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat 

ze horen! Want ik verzeker jullie: vele profeten en recht-

vaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, 

maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie 

horen, maar ze kregen het niet te horen. 

Matteüs 13,16-17 



 

Woensdag 16 juli 
Heilige Maagd Maria van de berg Karmel 
 

Vrijdag 18 juli  H. Odilia 
 

Zondag 20 juli 
16e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel.  

Voorganger: Kees Koeleman 

Wijsheid 12,13+16-19 

Matteüs 13,24-43 

Dinsdag 22 juli  H. Maria Magdalena 
 

Vrijdag 25 juli  H. Jacobus, apostel 
 

Zaterdag 26 juli  HH. Joachim en Anna 
 

Zondag 27 juli 
17e Zondag door het jaar 

Z. Titus Brandsma 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel.  

Voorganger: pater Avin Kunnekkadan 

Koningen 3,5+7-12 / Matteüs 13,44-52  

 

Donderdag 31 juli  H. Ignatius van Loyola 
 

Zondag 3 augustus 
18e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel. 

Voorg.: pastor Charles Duynstee 

Jesaja 55,1-3 / Matteüs 14,13-21  

Maandag 4 augustus 
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars 
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De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het 

onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want 

dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrek-

ken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal 

ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 

“Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en 

verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.” 

Matteüs 13,28-30  

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de 

engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van 

de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen hen in de 

vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetan-

den.  Matteüs 13,49-50  

Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken 

brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf man-

den vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, 

vrouwen en kinderen niet meegeteld. 

Matteüs 14,20-21 



 

 Woensdag 6 augustus 
Gedaanteverandering van de Heer 
 

Vrijdag 8 augustus  H. Dominicus 
 

Zaterdag 9 augustus 
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), 

patrones van Europa 
 

Zondag 10 augustus 
19e Zondag door het jaar 

H. Laurentius, patroon van het 

bisdom 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel. 

Voorganger: Diaken Jack Collignon 

Koningen19,9a+11-13a / Matteüs 14,22-33 

Na de viering worden er Amnesty International-

brieven uitgereikt. 
 

Maandag 11 augustus  H. Clara 
 

Donderdag 14 augustus  
H. Maximiliaan Maria Kolbe 
 

Vrijdag 15 augustus 
Maria ten Hemelopneming    hoogfeest 
 

Zondag 17 augustus 
20e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. Voorganger: 

pastor Koos de Rooij 

Jesaja 56,1+6-7 / Matteüs 15,21-28  

 

Op woensdag 28 mei is op 81-jarige leeftijd 

overleden 

George Levens 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 

in onze gebeden. 
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Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het 

water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de 

wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 

schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus 

zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, 

waarom heb je getwijfeld?’  Matteüs 14,29-31  

Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de krui-

mels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen ant-

woordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u 

verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was 

haar dochter genezen.  Matteüs 15,27-28  

FAMILIEBERICHTEN 



 

 

 

 

 

Terugblik op de eerste communie 
Als u dit leest hebben de tien communicantjes van 

onze gemeenschap het hele programma rond hun 

eerste heilige communie reeds afgerond. 

Wij kijken terug op de grote dag. 

We vroegen de kinderen wat hun nu het meest 

heeft aangesproken, wat ze bijzonder vonden. 

Hun antwoorden waren divers en ontroerend:  

… De kaarsen aan mogen doen. 

… Mopperen tijdens de eerste lezing. 

… Dat mijn oma, tante en nicht er waren. 

… Het zingen van mijn zus. 

… Dat ik de voorbede voor mijn opa mocht doen. 

… Het kruisje in de levensboom hangen. 

… De hostie mogen eten. 

Hoe was het om voor de eerste keer de communie 

te ontvangen, vroegen wij hun ook: 

… Ik (Morris) was de eerste en ik wist het nog heel 

goed hoe het moest. 

… Toen de pastoor de grote hostie gebroken had 

zag hij eruit als pacman. 

… De wijn was niet zo lekker. 

… Het moment was speciaal, ik was best zenuw-

achtig, maar ik heb gedaan zoals de anderen 

deden. 

… Erna voelde het leuk. 
 

En als laatste hebben we ook gevraagd wat ze ver-

der die dag hebben gedaan om het feest van hun 

communie echt te vieren: 

… Er waren veel mensen, ik heb de jurk de hele 

dag aangehouden (Bregje) 

… Ik mocht met mijn communiejurk in de Porsche 

meerijden, met het dak open en dat was echt 

cool! (Luisa) 
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TERUGBLIK 



 

… Ik doe het kruisje dat ik gekregen heb nooit 

meer af (Babet) 

… Enne... iedereen is verwend met cadeautjes… 

 

Tijdens hun 

bijeenkomst 

na de eerste 

communie 

mochten de 

kinderen 

samen een 

dankgebed 

maken. Dit 

gebed kwam 

er uit: 
 

Goede God, 

Dank U dat wij nu op aarde zijn en dat U voor ons 

zorgt. 

Dank U voor de wereld om ons heen, voor de natuur. 

Dank U dat wij huisdieren hebben. 

Dank U voor onze vrienden, voor Jezus. 

Dank U voor het leven. 

Dank U voor onze papa’s en mama’s. 

Dank U voor de liefde die U ons geeft. 

Amen. 
 

Als laatste een kort woord van de werkgroep.  

We hebben deze leuke, maar ook intensieve taak 

vele jaren uitgevoerd. Het is echter tijd voor iets 

nieuws, wij stoppen er mee en daarom is er plek 

voor twee nieuwe vrijwilligers, die deze taak van 

ons over willen nemen. Lijkt het u bijzonder mooi 

om jonge kinderen op weg te helpen naar hun eer-

ste communie, dan kunt u zich aanmelden bij Mir-

jam Heikens, coördinator Eerste Communie of bij 

onze pastoraatsgroep. 
 

Marian Bergwerf en Janet Bisschop 
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HUMOR IN DE KERK 

Leiderschap nieuwe stijl 
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OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 

van… 
 

Bloemen en Planten 

“Klimop”“Klimop”“Klimop”“Klimop”    
Groenelaan 79 

3114 CC  Schiedam-Zuid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

Deelgemeenschap Heilig Hart 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   

gironummer: NL04 INGB 0000 0213 85 t.n.v.  

   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

diensten:    zondag en woensdag om 09.30 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

pastoraal team: Charles Duynstee, Henri Egging,  
 Avin Kunnekkadan, Mirjam 

    Heikens, Kees Koeleman. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

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

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Henri Egging, pr. 
secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 

lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 
lid:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 
postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   

        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 
lid (financiën): Astrid Prieckaerts   (06-38063402) 

lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

        redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 

        Ted Konings (06-48405775), 
         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 

Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 12e van de volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 

          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 

Louis van Poppel (penningmeester), Jan Franken (lid), 

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  
Rekeningnummer: NL32 RABO 0395 6965 26 t.n.v. 

          Stichting Vrienden van de 
         Heilig Hartkerk te Schiedam 
-----------------------------------------------------------------------------------------

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


