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Deze aflevering van de Gorzenklok is 14 dagen 

later verschenen dan gebruikelijk en beslaat daar-

om een halve maand juli en een hele maand augus-

tus. Wie in ons land aan juli en augustus denkt, 

krijgt als vanzelf gedachten over vakantie.., het ge-

wone leven staat  even stil.  

Ook in de parochie zijn de meeste activiteiten tij-

delijk stopgezet. Het kerkbestuur en de pastoraats-

groep slaan een vergadering over, verschillende 

werkgroepen houden een rustpauze. Maar de zon-

dagsdiensten gaan 'gewoon' door. Gelukkig zijn er 

voldoende voorgangers om samen met de kerkgan-

gers de eucharistie te vieren of een woord- en com-

muniedienst te houden. Vroeger zei men wel: van 

Onze Lieve Heer heb je nooit vakantie. Dat sloot 

nog aan bij de strenge handhaving van de zondags-

plicht. Daar denken we gelukkig tegenwoordig an-

ders over. 

Toch blijft de kern van kracht. We hebben Gods 

zegen nodig. Al staan we er misschien niet steeds 

bij stil: we hebben ons leven aan God te danken. 

Om ons daarvan bewust te blijven is het van be-

lang regelmatig samen te komen om te bidden en 

te zingen. Dat kan op geen betere manier gebeuren 

dan door Eucharistie te vieren. Daar danken we 

God uitdrukkelijk voor alle goede gaven die we 

van Hem ontvangen. Daar krijgen we 'voedsel 

voor onderweg', kracht om onze levensweg te ver-

volgen, op een manier die geluk brengt voor ande-

ren en onszelf. (In de vakantie eens naar een ande-

re kerk gaan, kan een speciale inspiratie geven…) 

Bij dat geluk, waarvoor we ons dagelijks inzetten,  

hoort ook dat we op zijn tijd rust nemen. En dat 

kan bij uitstek in de vakantie. Even afstand nemen 

van de beslommeringen van alle dag en meer tijd 

hebben voor elkaar, tijd ook om aan onze liefheb-

berijen toe te komen.  

Wensen we dat elkaar toe. Dat ieder op haar of zijn 

eigen manier de komende maanden gelegenheid 

krijgt om ontspanning te vinden. Dan kunnen we 

er in het komende werkjaar weer met nieuwe ener-

gie tegen aan. Laten we hopen dat er werk blijft. 

De berichten zijn niet al te gunstig. Maar mis-

schien is het een voordeel dat onze parochie in de 

Randstad ligt…  
 

Voor u allen: een mooie juli- en augustusmaand. 

Dat u vindingrijk mag zijn om, ver weg of dichtbij, 

te zorgen dat u nieuwe krachten op doet voor de 

rest van het jaar. 

Dat wenst u, 

J.F. de Rooij scj  adm. Par.  

MET BRANDEND HART 
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Zondag 19 juli 

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, 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 
  

Zondag 26 juli  

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 

Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geer-

des, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefri-

dus Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet 

van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 

Zondag 2 augustus 

Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 

familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Bur-

ger–Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Don-

kers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van 

Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 

Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Huls-

pas, Nellie Kouwenhoven,  mevr. Leenderts – Willemse, 

Elisabeth Helena van Noordt, 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 9 augustus 

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 Lauren-

tius Geerdes, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, 

ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Go-

defridus Hulspas, Jan Joore, ouders Koreman – 

Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena 

van Noordt,  Adrianus Henricus Osterholt, 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.  

MISINTENTIES  
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Zondag 16 augustus 

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, 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 
  

Zondag 23 augustus 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 

Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geer-

des, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefri-

dus Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet 

van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 

Zondag 30 augustus 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

Anthonius Cornelis van Duijn, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 

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

Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

 

 

 

 

 
  

EEN LEUK VAKANTIEBOEK IS MOOI 

MEEGENOMEN 

Vakantie is een prima tijd om een boek te lezen. 

Als je ontspannen bent, kun je je beter inleven in 

een verhaal en ben je ontvankelijker voor de sfeer 

die een boek oproept. 

Voor onze vakanties in Frankrijk las ik altijd een 

avontuur van commissaris Maigret van Simenon. 

Vanwege mijn redelijke mondje schoolfrans werd 

ik overal op afgestuurd - de camping bespreken, de 

weg vragen, met een kind naar de dokter of tand-

arts en naar de garage omdat de auto 'een raar ge-

luid' maakte. Dat laatste was nog het lastigst en 

eindigde ermee dat ik het geluid probeerde na te 

doen, tot vermaak van de monteur. Aan commissa-

ris Maigret had ik toen niet veel. 

Het is leuk om literatuur te zoeken bij de omge-

ving waarin je op vakantie bent. Voorbeelden te 

over. Te beginnen bij onze buurlanden. 

In het sfeervolle Brugge spelen alle detective-

romans van Pieter Aspe  Ik ben geen bierliefheb-

BOEKEN 
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ber, maar door commissaris Pieter Van In  krijg je 

onweerstaanbare trek in een Duvel. 

In Spa speelt deels de roman 'De Tweeling' van Tessa 

de Loo. Twee bejaarde tweelingzussen, die in hun 

kindertijd gescheiden werden en waarvan de een in 

Nederland en de ander in Duitsland opgroeide, ont-

moeten elkaar in een kuuroord en delen hun oorlogs-

verleden. 

Dit jaar gaan we naar Berlijn en ik neem van Mar-

griet Brandsma 'Waar is de Muur?' mee. De auteur 

woont er al jaren en geeft in haar verhalen nuttige tips 

en interessante informatie. 

Wat betreft de Scandinavische landen:  De romans 

van Henning Mankell over inspecteur Wallander; 

geen simpele 'whodunnits', maar maatschappelijk 

geëngageerd. De Zweedse Marianne Fredriksson 

schreef een prachtige generatieroman over sterke 

vrouwen: 'Anna, Hanna en Johanna'. 

En dan Engeland, waar Oscar WILDE en Oliver 

'T WIST, (uit: Lezen op locatie van Pieter Steinz). 

In Noord-Engeland is Brideshead Castle het decor 

van 'Terugkeer naar Brideshead' van Evelyn Waugh; 

de ondergang van een katholieke, adellijke familie. 

In Cornwall staat nog de herberg uit 1850 waarover 

Daphne du Maurier haar 'Jamaica Inn' schreef. 

In Zwitserland las ik de 'Avonturen van Sherlock 

Holmes' van Sir Arthur Conan Doyle. Bij de Rei-

chenbach watervallen verloor de Britse speurneus een 

gevecht met zijn aartsvijand professor Moriarty en 

stortte van de rotsen. Toen het nieuws op 4 mei 1891 

bekend werd, was heel Londen in rouw gedompeld. 

Op dringend verzoek van zijn lezers liet Doyle Hol-

mes op miraculeuze wijze opstaan uit de dood. 

In de bergen in Noord-Italië zat op de camping waar 

wij verbleven elke dag iemand nog voor de zon ach-

ter de bergen opkwam en het nog doodstil was, een 

dik boek te lezen. Toen ik later met hem aan de praat 

raakte vertelde hij dat het de roman 'De Naam van de 

Roos' was, van Umberto Eco. Een historisch-

filosofisch boek spelend in 1327, waarin een mon-

nik in een Noord-Italiaanse abdij een serie moorden 

probeert op te lossen. En passant vertelde de man dat 

hij en zijn vrouw in het klooster hadden gezeten. Ze 

waren, zoals hij zei, 'uitgetreden om in te treden'. 

Voor wie dit jaar rustig thuisblijft zijn de verhalen 

van de Schiedamse schrijver Maarten Biesheuvel 

(1939) een aanrader. Een boeiend reisverslag is 'Reis 

door mijn kamer', waarin de hoofdpersoon zeer ge-

steld is op huis en haard. Het is melancholiek en 

soms heel geestig. 
 

Ik wens iedereen een fijne zomer toe, met of zonder 

leesvoer . 
 

Liesbeth Dingenouts 
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MIVA-campagne: ‘De missie van deze krachtige 

vrouwen verdient ons vertrouwen’ 
 

Op 29 en 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-

collecte plaats in de katholieke kerken. In de MI-

VA-campagne staan drie krachtige Afrikaanse 

vrouwen centraal: zuster Philomena Ezeh, Gladys 

Gbappy en Esther Omam. Deze vrouwen hebben 

één missie: andere vrouwen helpen. Zij doen dat 

elk op hun eigen manier, in hun eigen land. MIVA 

steunt hen hierbij, door hen te helpen met concrete 

middelen, zoals een auto, motor of computer.  
 

Zuster Philomena Ezeh (Sierra Leone) zet zich met 

haar congregatie in voor jonge meisjes. "Ik zag de 

gevolgen van de verwoestende oorlog in Sierra 

Leone en wilde de straatmeisjes redden," vertelt de 

gedreven zuster. "Samen met mijn medezusters 

zoek ik deze meisjes op. MIVA gaat ons werk 

steunen met een auto, zodat we ’s nachts de straat 

op kunnen om de meisjes te helpen. We regelen 

onderdak voor ze en dat ze naar school kunnen. Op 

deze manier hebben we al bijna 200 meisjes kun-

nen helpen."  
 

Investeren in de kracht van jonge vrouwen 

Ook Gladys Gbappy (Sierra Leone) is van mening 

dat opleiding voor meisjes cruciaal is. "Wij stimu-

leren meisjes om op school te blijven, door school-

geld en boeken te betalen. Je ziet de meisjes op-

bloeien als ze weten dat iemand in hen gelooft. 

Jonge vrouwen helpen we bij het opzetten van een 

eigen bedrijfje, met training en begeleiding. Ik ge-

loof dat we moeten investeren in de kracht van de-

ze jonge vrouwen. Zodat zij op hun beurt straks 

weer anderen kunnen helpen," aldus Gladys. 
 

Vrouwen helpen elkaar 

Esther Omam (Kameroen) heeft een organisatie 

opgezet voor vrouwengroepen. De vrouwen helpen 

elkaar met het opzetten van een eigen bedrijfje, 

zoals het kweken van slakken. "Daarnaast zorgen 

we voor kwetsbare groepen kinderen. Veel kinde-

ren worden al jong wees, als hun ouders overlijden 

aan aids. Wij ontfermen ons over hen," vertelt Es-

ther.  

De missie van deze krachtige vrouwen 

verdient ons vertrouwen 
 

MIVA wil deze inspirerende en krachtige vrouwen 

helpen. Met concrete middelen, zoals een auto, 

motor of computer. Zodat deze vrouwen hun werk 

kunnen doen. Voor meer informatie: www.miva.nl  

MIVA 
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Gebedsintenties 

Achter in de kerk ligt op de lezenaar elke zondag 
een blad papier. Daar kan iedereen die wil een ge-

bedsintentie opschrijven. Uw zus is bijvoorbeeld 

ziek, u maakt zich zorgen om haar. Het is mooi dat 

in de kerk even voor haar wordt gebeden. Dat ie-

dereen daarbij even betrokken wordt.  

Of er was een overstroming in India. U hebt het 

net gehoord op de radio. En u leeft mee met de 
slachtoffers. Het is goed om samen even te denken 

aan de mensen in India en voor hen te bidden.  

Of u hebt reden tot dankbaarheid. Uw kinderen 

zijn weer veilig terug van vakantie. Ze kwamen 

gisteren op bezoek. U wilt dank je wel zeggen.  

Daarvoor is het blad met gebedsintenties bedoeld. 
Om te delen met onze geloofsgemeenschap en met 

onze God, wat u op dit moment bezig houdt, aan 

vragen, aan noden, aan dankbaarheid.  

De voorganger zal dit graag voorlezen.  

Als u iets opschrijft op het gebedsintentieblad gel-

den een paar regels: 
 

• Schrijft u duidelijk, het moet echt goed  

 leesbaar zijn. 

• Formuleer een korte, heldere zin. 

• Geen namen van personen vermelden.  
 

Wilt u dat degene voor wie u wilt bidden wél met 

naam en toenaam genoemd wordt (als het een 
overledene betreft of bij een huwelijksjubileum of 

een kroonjaar) dan kunt u deze intentie tevoren 

opgeven bij Henk de Heer (zie achterzijde Gorzen-

klok), die de intenties noteert en zorgt dat ze in de 

Gorzenklok komen en dat de voorganger de gege-

vens heeft.  
Lidwien Meijer 

 
 
 
 
 

 

 
Graag informeren wij onze Zonnebloemgasten 

over de activiteiten in de komende maanden: 
  

  5 sept. : Nationale Zonnedag 

12 sept. : Rondvaartboot Amsterdam   

30 sept. : Herfstmiddag in de pastorie 

22 okt. : Theatertournee "De Ontmoeting" te 
  Poeldijk 
  

Voor sommige activiteiten is een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. Zoals gebruikelijk wordt u 

persoonlijk benaderd. 
  

Bestuur van de Zonnebloem 

ZONNEBLOEM 

 PASTORAATSGROEP 
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Op vrijdag 29 mei 2009 is op 76-jarige leeftijd 

overleden 

Roen Gunneweg 
 

De heer Gunneweg woonde in de Grevelingenstraat.  
 

------- 
 

Op zaterdag 13 juni 2009 is op 85-jarige leeftijd 
overleden 

Franciscus Bernardus Bosman 
 

De heer Bosman woonde in zorgcentrum  
François Haverschmidt. 

  

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 
in onze gebeden 

 
 
 

 
 

Uitbreiding redactie 

Het team van mensen dat de Gorzenklok maakt, 

heeft versterking gekregen. Ted Konings en Lies-

beth Dingenouts gaan voortaan maandelijks een 

bijdrage leveren aan het parochieblad.  
Dat biedt Henry de Wolf de gelegenheid een stapje 

terug te doen. Hij blijft wel betrokken bij de Gor-

zenklok en de website, maar geeft het eindredactie-

werk over aan Ted.  

Liesbeth zal zich wijden aan algemeen redactie-

werk en gaat twee rubrieken verzorgen: de boekbe-
spreking en het vrijwilligersinterview. 

Hans Ronteltap en Henk de Heer blijven zich in-

zetten voor het blad. Hans houdt zich bezig met de 

samenstelling, opmaak en het drukken van de Gor-

zenklok. Henk doet de rubriek misintenties, maakt 

het blad op met behulp van Publisher-software en 

zorgt voor de inkoop en het drukwerk. 
De redactie is blij dat de gelederen zo snel ver-

sterkt konden worden.  

Ted en Liesbeth: welkom in ons team! 

de redactie 

 
 

 
 

Wie zijn tijd goed gebruikt, 
heeft steeds tijd genoeg. 

 

uit: Gerarduskalender 

VAN DE REDACTIE 

FAMILIEBERICHTEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Beoogd moderator bekend 

De eerste week van juni heeft de bisschop aan de 

parochiebesturen van het toekomstige cluster 

Schiedam-Vlaardingen-Maassluis de beoogd mode-

rator (oftewel 'hoofdpastoor') van dit cluster bekend 

gemaakt. Het is drs. Ch.E.M. (Charles) Duynstee, 

in 1958 geboren in Maastricht en in 1996 tot pries-

ter gewijd. 

Eerder hadden de pastorale beroepskrachten en 

delegaties van betrokken parochiebesturen al ken-

nis kunnen maken met Duynstee en positief gead-

viseerd aangaande een mogelijke benoeming. 

Duynstee  heeft economie gestudeerd in Rotterdam 

en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in 

zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van 

vier parochies meegemaakt. Tot dit najaar werkt 

hij nog in Rotterdam-Oost/Capelle. In 2010 zal hij 

in ons cluster beginnen, eerst als pastoor in Maas-

sluis en vanaf 2011 als moderator van alle katho-

lieken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In 

het toekomstig pastoraal team worden Charles 

Duynstee en - onder meer - onze pastoraal werken-

de Lidwien Meijer collega's. Pastoor Duynstee zal 

zich vestigen in Vlaardingen, maar zal vanaf het 

begin overal zijn gezicht laten zien. 

 

Derde overleg stuurgroep cluster 

Dinsdag 15 juni vond in Maassluis het derde over-

leg van vertegenwoordigers van vijf van de zes 

parochies van het beoogde cluster 'Nieuwe Maas'. 

De parochie St. Liduina - OLV Rozenkrans aan de 

Singel neemt nog geen deel aan het overleg. Ge-

sprekken over deelname zijn nog gaande. 

De vertegenwoordigers van de parochies zijn al 

een heel eind met de opstelling van de uitgangs-

punten voor de samenwerking. De uitgangspunten 

gaan over de toekomstige organisatie en over de 

pastorale zorg. Bedoeling is dat vóór de herfstva-

kantie de uitgangspunten door de afzonderlijke be-

sturen worden vastgesteld. 

De vergelijking van de financiële gegevens en de 

pastorale activiteiten van de vijf parochies heeft 

nog niet plaatsgevonden. De vertegenwoordiger 

van het bisdom geeft aan de aanwezigen mee dat 

het vergelijken van de pastorale gegevens moet 

worden toegespitst op de vragen: "waar ben je trots 

op" en "waar kom je in je eentje er niet meer uit". 

Het volgende overleg staat op 1 september ge-

pland, in de pastorie van onze kerk.  
 

Henry de Wolf 

Secr. kerkbestuur 

CLUSTER NIEUWE MAAS 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Het schoolseizoen 2008/2009 zit er bijna op. Op 2 

juli sloot de St. Jozefschool het jaar af met de eind-

viering. Alle groepen deden mee; onze kerk was 

zoals gebruikelijk afgeladen. De groepen 4 zongen 

de sterren van de hemel en de leerlingen van de 

groepen 8 kregen een groots vaarwel van de hele 

school.  

De Jozefschool kwam in juni ook naar onze kerk 

voor de Speurtocht door de kerk, deze keer met 

de groepen 3. Een van de opdrachten die de kinde-

ren tijdens de speurtocht doen, is het opstellen van 

een intentie. De kinderen bevestigen hun intentie 

aan een roos en plaatsen deze in de Liduina-kapel. 

Elke keer zijn daar bijzondere, grappige en ontwa-

penende intenties bij. Een kleine, ongecorrigeerde  

bloemlezing: 
 

- 'Dat u nog heel lang over ons mag wakken' 

- 'Ik wens dat papa en mama stoppen met roken en    

   dat ze nog lang bij me blijven' 

- 'Ik wens dat er geen ruzie en oorlog meer in de  

   wereld is' 

- 'Hoi Opa, fijne dagen in de Hemel.' 

- 'Wil u de mensen beeter maaken?' 
 

De kinderen waren ook flink 'aan het woord' in de 

gezins-/terugkomviering van 21 juni. Het kinder-

koor dat was samengesteld voor de Eerste Com-

munieviering was uitgebreid met veel communi-

cantjes en zelfs een zangertje dat spontaan mee 

kwam zingen. Ook bij het vertellen van het verhaal 

en bij de gebeden hadden de kinderen en hun ou-

ders een grote inbreng. De viering was voorbereid 

door Lidwien Meijer en de ouders van de Commu-

nicantjes. We hopen dat de mooie vieringen ver-

volg zullen krijgen in het nieuwe seizoen. 
 

De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk  

nodigt te doen gebruikelijk pal voor de zomer haar 

donateurs uit voor een informatiebijeenkomst over  

de fondsenwerving en restauratiewerkzaamheden. 

Het afgelopen jaar is ook de herontwikkeling van 

de kelderruimte aan de orde gekomen. Het stich-

tingsbestuur laat langs deze weg weten dat het 

jaarlijkse schrijven deze keer ná de zomervakantie 

zal komen. Begin september hoort u weer verder 

van de stichting.  

Tot die tijd: Een goede zomer! 
 

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

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Donderdag 16 juli 

Heilige maagd Maria van de berg Karmel 

 

Vrijdag 17 juli  Eerste Vrijdag 

 

 Zondag 19 juli 
Zestiende zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievier-

ing met samenzang. 

Orgel: Nel de Heer 

Voorganger: 

pater L.J. Groenewegen 

Jeremia 23,1-6 / Marcus 6,30-34 

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

zoals na alle zondagvieringen in juli en augustus. 

 

Woensdag 22 juli  H. Maria Magdalena 

Vergadering Pastoraatsgroep, 20.00 uur, pastorie. 
 

Donderdag 23 juli  H. Birgitta, patrones van Europa 
 

Vrijdag 24 juli  H. Christoffel 
 

Zaterdag 25 juli  H. Jacobus, apostel 
 

Zondag 26 juli 

Zeventiende zondag door het 

jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang. 

Orgel: Hans van der Linden 

Voorganger:  

diaken J.G. Collignon 

2 Koningen 4,42-44 / Johannes 6,1-15  

Maandag 27 juli  Z. Titus Brandsma 
 

Woensdag 29 juli  H. Marta 
 

Vrijdag 31 juli  H. Ignatius van Loyola 

AGENDA 

Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar 

alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en 

velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen 

zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan 

dan Jezus en de apostelen. Marcus 6,32-33 

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde 

het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook 

vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had 

zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 

stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze 

en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van 

de vijf gerstebroden die men had gegeten. 

Johannes 6,11-13 
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Zondag 2 augustus 

Achttiende zondag door het 

jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievier-

ing met samenzang. 

Orgel: Nel de Heer 

Voorganger: pater J.L. Groenewegen 

Exodus 16,2-4.12-15 / Johannes 6,24-35 

 

Dinsdag 4 augustus   
H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars 
 

Donderdag 6 augustus  
Gedaanteverandering van de Heer 
 

Zaterdag 8 augustus  H. Dominicus 
 

Zondag 9 augustus  

19e  zondag door het jaar  

Om 09.45 uur Eucharistievier-

ing. Luisterviering met CD's 

(Zie op blz.17) 

Voorganger: pater A. Heeren SDB 

1 Koningen 19,4-8 / Johannes 6,41-51 

Achter in de kerk staan na de Viering vrijwilligers 

van Amnesty International om u uit te nodigen 

mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie 
 

Maandag 10 augustus  H. Laurentius 

Verjaardag van bisschop A. van Luyn SDB 
 

Dinsdag 11 augustus  H. Clara 
 

Donderdag 13 augustus  Kerkschoonmaak 
 

Vrijdag 14 augustus  H. Maximiliaan Maria Kolbe 
 

Zaterdag 15 augustus  Maria Tenhemelopneming   
 

Zondag 16 augustus 

Twintigste zondag door het 

jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievier-

ing met samenzang. 

Orgel: Nel de Heer 

Voorganger: pastoor R.M. Kuypers 

Spreuken 9,1-6 / Johannes 6,51-58 

Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het 

brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal 

geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit 

meer dorst hebben.  Johannes 6,34-35 

Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in 

de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar 

dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet 

sterft niet.  Johannes 6,49-50 

Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet 

het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar 

wie dit brood eet zal eeuwig leven.’  

Johannes 6,58 
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Woensdag 19 augustus 
Vergadering Pastoraatsgroep, 20.00 uur, pastorie. 
 

Donderdag 20 augustus  H. Bernardus 
 

Vrijdag 21 augustus  H. Pius X 
 

Zaterdag 22 augustus  H. maagd Maria, koningin 
 

Zondag 23 augustus 

Eenentwintigste zondag door 

het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievier-

ing met zang van het Gelegen-

heidskoor. 

Orgel: Henry de Wolf 

Voorganger: pater J.L. Groenewegen 

Josua 24,1-2a.15-17.18b / Johannes 6,60-69 

Maandag 24 augustus  H. Bartolomeüs, apostel 
 

Dinsdag 25 augustus H. Lodewijk  
 

Donderdag 27 augustus  H. Monica 
 

Vrijdag 28 augustus  H. Augustinus 
 

Zaterdag 29 augustus Marteldood H. Joh. de Doper 
 

Zondag 30 augustus 

Tweeëntwintigste zondag door 

het jaar / MIVA-zondag 

Om 09.45 uur Eucharistievier-

ing met zang van het H. Hart-

koor. Orgel: Henry de Wolf 

Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR 

Deuteronomium 4,1-2.6-8 / Marcus 7,1-8.14-15.21-23 

Na de Viering is er een deurcollecte voor de MIVA. 

(Zie artikel op blz. 5)  

Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet ver-

der met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen 

jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: 

‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woor-

den die eeuwig leven geven.'  Johannes 6,66-68 

“Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van 

mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun 

eigen leer, voorschriften van mensen.”  Marcus 7,6-7 
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Eerste foto van de H. Hartkerk 

Soms leidt wat speuren in oude parochiememora-

bilia tot een aardige vondst. In 1977 maakte pas-

toor Donkers een herinneringsalbum ter gelegen-

heid van het gouden jubileum van de H. Hartkerk. 

Vele foto's voor het album haalde hij uit andere 

foto-albums. En de geschiedenis herhaalt zich: ook 

dit foto-album blijkt grotendeels leeggehaald. Eén 

interessant fotootje werd over het hoofd gezien. 

Dit zat verborgen tussen de kaftbladen. Blijkens 

een bijschrift dateert de foto uit februari 1925. 

Aanleiding om eens te gaan graven in de archie-

ven, want de kerk dateert van 1927.  

 

Voorgeschiedenis 

De eerste pastoor van de parochie, Warnink, had in 

1916 de opdracht gekregen een parochie in de Gor-

zen op te richten, met een eigen kerk. In augustus 

1917 werd eerst een houten noodkerk aangeschaft. 

Architect Van Gils uit Rotterdam zou een stenen 

kerk ontwerpen. In 1919 overleed Van Gils plotse-

ling, waarna zijn weduwe de bevriende architect 

Pierre Cuypers in de hand nam om het werk te vol-

tooien. Cuypers maakte twee ontwerpen, waarvan 

het tweede in 1924 groen licht kreeg van het bis-

dom en de gemeente Schiedam. Zelfs was voorzien 

in een aparte toegang ingeval van hoogwater. Ech-

ter, de bouwsom was 50.000 gulden hoger dan de 

draagkracht van de parochie toeliet. In november 

volgde een gesprek van deken Schraag met pastoor 

Warnink en architect Cuypers. Warnink liet weten 

tegen het karwei op te zien, waarop de deken hem 

verwees naar bisschop Callier. In brieven in de-

cember 1924 en januari 1925 drong Cuypers nog 

aan om een beslissing te nemen omdat de aanne-

mers zich dreigen terug te trekken. Pastoor War-

nink zou dit niet meer meemaken; in januari werd 

hij overgeplaatst naar de rustige parochie Achthui-

zen. Zijn hart bleef in de Gorzen, zo zou nog diver-

se keren blijken. 

 

Pastoor Möller en architect Groenewegen 

Als nieuwe pastoor van de Gorzen werd Möller 

benoemd. Deken Schraag laat hem weten: "De 

kerk moet er spoedig komen. Dat wil de bisschop." 

"De nieuwe pastoor heeft een half jaar om te den-

ken en een heel jaar om te bouwen." 

Möller ging voortvarend van start. Op 1 februari 

werd hij geïnstalleerd en nog voor zijn eerste ver-

gadering met het kerkbestuur had hij al contact op-

genomen met de hem bekende architect Han Groe-

HISTORIE  GORZENKERK 
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newegen. Deze liet weten 50.000 gulden te kunnen 

besparen op de bouw van de kerk, zodat de prijs 

rond de 125.000 gulden zou komen te liggen.  

Möller vernam dat een grote besparing kon worden 

ingeboekt indien de kerk niet tegen een dijk zou 

worden gebouwd. Weliswaar is de plek op de hoek 

van de Lekstraat en Rijnstraat stedenbouwkundig 

schitterend gelegen, maar het bouwen tegen de 

Maasdijk bracht extra financiële problemen met 

zich mee voor de straatarme parochie. Alleen de 

onderbouw zou al op 70 à 80 mille komen.  

Pastoor Möller informeerde bij de gemeente of er 

niet een ander stuk grond in de Gorzen te koop was 

om er de kerk op te bouwen. De gemeente Schie-

dam wilde echter niet meewerken aan een nieuwe 

plaats voor de kerk. Wel deed de gemeente het 

aanbod om gratis het puin te leveren waarmee de 

gewelven van de kerk volgestort konden worden. 

Pastoor Möller besloot Groenewegen een geheel 

nieuw ontwerp te laten maken. De kerk moest 

1000 à 1200 zitplaatsen tellen. "Eenvoud moet sie-

ren. De beperkte middelen laten bovendien niet 

anders toe." Aldus Möller.  

Model in klei van de H. Hartkerk, februari 1925 
 

Rond het kleimodel 

Nog dezelfde maand ontwierp Groenewegen een 

grote kerk in moderne stijl, maakte een kleimodel 

en stuurde een foto van het model op naar pastoor 

Möller. Deze was enthousiast en organiseerde een 

bijeenkomst van het kerkbestuur in de Haagse wo-

ning van architect Groenewegen. Het bestuur ver-

gaderde rond het kleimodel en gaf Groenewegen 

opdracht om het uit te werken in gedetailleerde 

bouwtekeningen.  

Op de eerste dag van mei 1925 reisde Groenewe-
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gen – samen met de officieel nog steeds bij de 

bouwplannen betrokken architect Cuypers – naar 

Schiedam om de nieuwe tekeningen aan het kerk-
bestuur te tonen. Na wat kleine wijzigingen werd 

het ontwerp goedgekeurd. 

Het kerkbestuur probeerde nog met architect Pierre 

Cuypers, wiens plan na de aanbesteding geen door-

gang had gevonden, een regeling te treffen. Maar 

ondanks toezeggingen van Groenewegen, dat er 
geen salaris voor twee architecten zou worden ge-

rekend, werd het aan Cuypers betaalde bedrag 

nooit meer teruggestort. Zo liet de penningmeester 

van de parochie eind 1927 weten. 
 

Bezuinigingen 

In mei 1925 kwamen pastoor Möller en deken 
Schraag tot de conclusie dat de financiële situatie 

van de parochie weliswaar zorgelijk was, maar niet 

zo hopeloos als eerdere berichten luidden. De bis-

schop was duidelijk: de kerk kon, nee: moest wor-

den gebouwd! De parochie moest haar best doen 

om de schuldlast zo laag mogelijk te houden. Dat 
betekende dus weer: bezuinigingen. 

Een opsomming: de kerk wordt twee meter minder 

breed en geschikt voor 1000 kerkgangers. De pas-

torie wordt verkleind. De altaartrappen worden 

niet gebogen uitgevoerd, maar recht. De spanten 

worden niet van steen voorzien, maar met hout be-
timmerd. De torenspits wordt van hout en de kope-

ren platen worden vervangen door leien. Het pa-

rool: "solide en goed bouwen, geen zuinigheid die 

de wijsheid bedriegt, maar wat onnodig is blijve 

achterwege." Sommige bezuinigingen gingen het 

bestuur te ver. Zo werd de toren niet verkort tot 8 
(!) meter. Ook bleven de zijkoren behouden. 

In september 1925 konden de aannemers inschrij-

ven op de bouw van de H. Hartkerk. In oktober 

volgde de bisschoppelijke goedkeuring en de vol-

gende maand startte de bouw. De kerk werd inge-

wijd in januari 1927. 

Het is moeilijk om verschillen te ontdekken tussen 
het kleimodel uit februari 1925 en de uiteindelijke 

"steenen kerk" in 1927. Ik zie er slechts enkele: de 

voorgevel is gespiegeld, in het hoofdportaal is de 

paraboolvorm meer doorgevoerd dan in het uitein-

delijke gebouw en de hoekkamers zijn prachtige 

kamers geworden met vele ramen in plaats van 
ruimtes met slechts twee smalle raampjes. En de 

extra oplopende muur geheel links van de pastorie 

is nooit uitgevoerd. 

Terugkijkend blijkt Groenewegen de H. Hartkerk 

eind februari 1925 in slechts enkele dagen te heb-

ben ontworpen, inclusief het kleimodel. En uiter-
lijk zijn er daarna nauwelijks (zichtbare) verande-

ringen doorgevoerd. Voorwaar een prestatie! 
 

Henry de Wolf 
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NIEUWS 
 

 

 

 
 

Muziekinstallatie voor kerk 

In de vorige Gorzenklok werd de nieuwe muziekin-

stallatie gepresenteerd. Ter aanvulling nog het vol-

gende: 

De standaarden van de speakers zijn een ingenieus 

handwerk van onze gewaardeerde klusjesman, met 

materialen die ter beschikking zijn gesteld door de 

ijzer- en kunststoffenhandel Krommenhoek uit de 

Spaanse polder. Binnenin de standaards is een 

schroefdraad aangebracht die alle onderdelen stevig 

met elkaar verbindt. Verder zijn de holle poten af-

gevuld met zand en extra verzwaard met 7 kg zware 

gewichten. De speakers kunnen daardoor – normaal 

gesproken – niet omvallen! 

De geluidsinstallatie is op zondagochtend 21 juni 

bij de gezins-/terugkomviering) voor het eerst inge-

zet ter versterking van het kinderkoor en de elektri-

sche piano en drums.  

Op 9 augustus staat er een CD-luisterviering op het 

programma. (voor details, zie Bijzondere Vieringen 

hieronder) 
 

Televisieopnames in H. Hartkerk 

Nee, niet opnieuw een opname van een politiedetec-

tive in en rond onze kerk, zoals twee jaar geleden. 

Dit keer kwam Teleac-televisie langs om opnames 

te maken van de speurtochten door de kerk die onze 

parochie organiseert voor basisscholen. Aanleiding 

was het functioneren van klassenouders op de Jo-

zefschool. Deze school loopt voorop met het betrek-

ken van ouders bij het onderwijs en fungeert daar-

mee als een voorbeeld voor andere scholen. 

De opnamen zijn al op internet te bekijken: 

www.leraar24.nl/video/details/24,598/klassenouders.  

Foto´s van de speurtochten van dit jaar van de Jo-

zefschool en Willibrordusschool kunt u bekijken op 

onze website.  
 

 

 

 

 

 

St. Jorismis in luisterviering op 9 augustus 

Onze parochie heeft een nieuwe geluidsinstallatie. 

Dat was al goed te merken bij de gezinsviering op 

21 juni. "Wat was het allemaal goed te verstaan!", 

hoorden we achteraf.  

Om de kwaliteit van de geluidsinstallatie in volle 

glorie (of gloria) tot ons te laten komen, is er deze 

zomer weer een luisterviering. 

We gaan niet zelf zingen in deze eucharistieviering,  

BIJZONDERE VIERINGEN 
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er is ook geen koor en organist. We gaan luisteren 

naar een CD van de Sint Jorismis. Deze mis werd 

gecomponeerd door de cabaretier Herman Finkers, 

bij gelegenheid van zijn huwelijk in 1990. Herman 

Finkers trouwde in de St. Joriskerk. Joris, of Gre-

gorius, is de patroonheilige van Almelo.  

We zullen tijdens deze viering nog andere gezan-

gen beluisteren: het Gregoriaanse Introïtus en Alle-

luja, Ubi Caritas van M. Duruflé, Panis Angelicus 

van William Byrd en een Marialied (Hymn to the 

virgin) van Benjamin Britten.  

We hopen vele mensen te begroeten op 9 augustus. 
 

Lidwien Meijer 

 

 

 

 

 

Schiedammers geven om elkaar en om  

Liduina 
Schiedam laat Liduina niet los. Op zondag 14 ju-

ni, van oudsher de feestdag van onze stadsheilige, 

deden enkele honderden Schiedammers mee met 
'De Wandeling van Schiedam'. Omdat ze 'om el-

kaar geven'. 
Niet onze parochie, noch een van de buurparochies 
of protestantse gemeenten was initiatiefnemer voor 
de tocht, maar het wel het gemeentebestuur. De 
wandeling past in het themajaar 'De Groten van 
Schiedam', waarin Liduina en de vrouw die onze 
stad zijn stadsrechten gaf, Aleida, centraal staan. 
"Dat we in Schiedam geven om elkaar", is volgens 
Peter Roepman, projectleider van de stichting 'De 
Groten van Schiedam', de oproep die aan de wan-
deltocht ten grondslag lag. "We willen een klimaat 
creëren waarin we aan elkaar denken, voor elkaar 
zorgen." Dit naar het voorbeeld van de beide 'gro-
te' dames. Liduina had heel duidelijk aandacht voor 
de ander, aldus de uitnodiging voor de tocht. Een 
wandeling is volgens Roepman een goede manier 
om met elkaar in gesprek te komen. Er werd een 
route gelopen langs de belangrijkste plekken in het 
leven van de stadsheilige en de stadsoprichtster, de 
'Sterke Vrouwen' van Schiedam. 
 

Sterke Vrouw 
Zo’n 350 tot 400 mensen gaven gevolg aan de op-
roep om mee te lopen, op een regenachtige zondag-
middag. Het vallende hemelwater stokte echter 
toen het startsein werd gegeven voor de wandeling. 
Voorop Liduina en Aleida, daarachter de kinderen 
van twee klassen van twee basisscholen, De Wie-
ken en Het Startblok. Zij hadden deelgenomen aan 
een educatief project onder de noemer 'Geloof-
waardige gebouwen', waarin de geloofshuizen van 
de verschillende religies in de stad werden bezocht. 

DOOR U VOOR U (1) 
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"Wat ze daar leerden, kreeg een vervolg in een 
kunstproject", aldus Roepman.  
Een onderdeel daarvan was het vertalen van de 
boodschap van naastenliefde in een creatieve ui-
ting. Zo kwam het dat het podium waarop na af-
loop van de wandeling verschillende bands optra-
den, geflankeerd werd door twee meer dan levens-
grote figuren die Aleida en Liduina moesten ver-
beelden. Ze waren getooid met een bont scala aan 
fotolijstjes met daarin de Sterke Vrouwen van de 
kinderen. Afgetekend meest populaire sterke vrouw 
in het leven van de kinderen uit groep 7 is, het zal 
niet verbazen, mama. 
Nog meer expressies van wat de wandeling bij de 
deelnemers losmaakte, waren te vinden rond het 
podium op het Stadserf. Op verschillende borden 
schreven de deelnemers hun gedachten rond het 
thema tolerantie. "Wie goed doet, goed ontmoet", 
vatte het wel zo’n beetje samen. Andere vermeldin-
gen: "accepteer ieder zoals die is," "een sterke 
vrouw stelt zich kwetsbaar en verdraagzaam op", 
"werk mee aan een menswaardig Schiedam" en 
"geef iedere dag aan één persoon een compliment-
je". Ze geven blijk van de sfeer waarin de tocht 
zich voltrok.  
 

Voetstappen 
Die ging langs de Grote Kerk – waar de voetstap-
pen van Liduina nog liggen –, de Grote Markt, de 
Dam, langs de haven en het museum, vervolgens 
langs het oude weeshuis, om terug te keren op het 
Stadserf. Het is een route die vergelijkbaar is met 
die van de Stille Omgang, dit jaar gelopen op 26 
april, de tweede zondag na Pasen.  
Het was ooit de bedoeling geweest van Roepman, 
om langs de route borden of andersoortige plaquet-
tes te plaatsen, waarop het belang van bepaalde lo-
caties in het leven van Liduina (en Aleida) uitge-
legd zouden worden. Het is er wegens de beperkte 
middelen (nog) niet van gekomen. Nu zijn het 
langs de korte wandeling vooral de verschillende 
muziekgezelschappen die om aandacht vragen. 
Daaronder Vixy en Convoi Exceptional, beide met 
inbreng van de heren Ronteltap uit onze parochie. 
Aan het eind van de tocht zijn er – voor wie met 
goed gevolg heeft meegelopen – twee buttons; één 
om weg te geven. Daarop een bloem, gevormd 
door acht voetstappen, die de Schiedamse wijken 
verbeelden rond een stadshart. Roepman: "Ik hoop 
dat die bloem het symbool wordt voor respect en 
verdraagzaamheid in Schiedam. Zoiets als het lie-
veheersbeestje tegen het zinloos geweld." De pro-
jectleider is zeer te spreken over de opkomst en het 
verloop van de tocht. "Dat is toch spannend, zo’n 
eerste keer." Eerste keer? "Ja, het is de bedoeling 
dat er volgend jaar een vervolg komt op de Wande-
ling." 

Ted Konings 
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DOOR U VOOR U (2) 
 

 

 

 

 

Verdiept in Boeddha en Franciscus 

De afgelopen maanden ben ik twee keer op retraite 

geweest. De eerste retraite was op Papendal bij 

Oosterbeek. Daar was de Boeddhistische meester 

Thich Nhat Hanh. Mijn tweede retraite was de 

Pinkstervoettocht, in Helvoirt.  

 

Boeddhistische retraite 

Begin mei was ik op Boeddhistische retraite. Zes-

honderd mensen waren vijf dagen aanwezig om te 

luisteren naar een bijzondere Vietnamese monnik. 

Bijna 83 jaar is Thich Nhat Hanh. Al in de zestiger 

jaren werd hij verbannen uit Vietnam, hij is toen in 

Frankrijk gaan wonen. Daar stichtte hij een ge-

meenschap: Plum village, waar mensen over de 

hele wereld naar toe gaan.  

Het was een heel stille retraite. We aten in stilte, 

we luisterden in stilte naar de toespraken van 

Thich Nhat Hanh. We mediteerden in stilte. Alleen 

in de wandelgangen mocht je praten en 's middags 

deelde je alle ervaringen een uurtje in een kring 

met 25 anderen: je 'familiegroep'.  

Leven in aandacht is het motto van Thich Nhat 

Hanh. Leven in het hier en nu. Dat beoefenden we 

die dagen ter plekke. Hij straalt zelf ook een en al 

aandacht en rust uit.  

Als je zo aandachtig en stil moet zijn, word je ge-

confronteerd met je eigen onrust, je gebrek aan 

aandacht, je gebrek aan concentratie. Zo merkte ik 

tijdens de eerste stille maaltijd dat ik mijn bord al 

leeg had, terwijl alle anderen hapje voor hapje 

voorzichtig zaten te kauwen. "O jee, te snel, te on-

geduldig", dacht ik bij mezelf. Dat veranderde wel 

in de loop van de dagen.  

Van deze retraite kwam ik uitgerust en vervuld 

thuis. Ik zette de foto van Thich Nhat Hanh naast 

mijn afbeelding van Franciscus. Beide mannen 

dragen bruine monnikskledij. En ik hing een kaart 

op met de spreuk: Leven in aandacht . Steeds als ik 

de trap oploop, zie ik die spreuk en probeer dan 

even in mezelf te keren.   

 

Voettocht 

De tweede retraite was Franciscaans, de pinkster-

voettocht. Voor de twaalfde keer deed ik hieraan 

mee (vanaf 1990). Franciscus wandelde altijd met 

zijn broeders met Pinksteren (zo zegt het verhaal). 

Veertig jaar geleden dachten (toen) jonge leden 

van congregaties en ordes: "Laten wij dat ook gaan 

doen, want in deze spannende tijd (rond 1970), is 

er zoveel te bepraten". De voettocht was een suc- 
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ces, en is gebleven. Tweehonderd mensen deden er 

dit jaar mee, waaronder veertig kinderen en jonge-

ren (en nog maar drie 'echte' zusters). Veel ge-

kwebbel én diepgaande gesprekken, ontmoeting, 

gezelligheid, prachtige natuur tijdens de wandelin-

gen, samen smartlappen zingen, disco. Mooie litur-

gie. De Pinkstergeest waaide er. Maar soms ook 

wel vermoeiend, o help, ik heb nu even geen zin 

om te praten. O, wat is het hier een herrie in de eet-

zaal!  

 

Allebei de moeite waard 

Wat was nou het meest inspirerend, zult u zich af-

vragen. Daar heb ik lang over nagedacht.  

De twee retraites zijn moeilijk te vergelijken. Het 

oefenen in stilte en aandacht is prachtig. Maar toch 

zou ik graag in de Boeddhistische retraite wat meer 

ontmoeting willen, meer gesprekken, uitwisseling 

met de deelnemers. Ik zou meer willen zingen.  

In de Franciscaanse voettocht zou ik juist meer 

stilte willen, één maaltijd in stilte bijvoorbeeld. 

Maar bij beide tradities voel ik me thuis, net als bij 

de mensen die er samenkomen. De portretten van 

Franciscus en Thich Nhat Hanh blijven naast el-

kaar staan op de vensterbank! 

Wel merk ik twee maanden later, dat de retraite bij 

Thich Nhat Hanh meer doorwerkt in mijn dagelijks 

leven. De meditatieoefeningen, de rust, de aan-

dacht, ik probeer het thuis en op het werk steeds 

meer in praktijk te brengen.  

Wil je meer weten over Thich Nhat Hanh kun je 

terecht bij: www.aandacht.net  

Voor informatie over de Franciscaanse beweging 

en de voettocht: www.franciscaansebeweging.nl 
 

Lidwien Meijer 

 
 
 

 

 

HUMOR IN DE KERK 


