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Zoals gewoonlijk overspant deze aflevering van de 

Gorzenklok twee maanden. In de zomerperiode 

leven we in een aantal opzichten wat rustiger dan 

volop in het werkjaar. 

We gunnen elkaar en onszelf vrije dagen om op 

verhaal te komen. Even uit de drukte van alledag 

en tijd om te ondernemen waar we anders niet aan 

toe komen. Die vrije tijd vullen we op heel ver-

schillende manieren in. Menigeen gaat op reis. En 

de bestemmingen zijn legio: van een camping of 

recreatiepark ergens in ons land tot een safari in 

een Afrikaans land of een cruise op een van de we-

reldzeeën. Elk wat wils, vaak ook afhankelijk van 

de financiële mogelijkheden. Maar het doel is 

meestal hetzelfde: nieuwe energie opdoen om 

straks de dagelijkse verplichtingen weer voor een 

hele periode op te kunnen pakken. 

Vakantie is, zo stond het laatst in de krant, een van 

de eerste levensbehoeften geworden . 

Was het maar zo, dat dan ook iedereen er aan toe 

kon komen. Realiseren we ons echter dat er ook 

mensen zijn die niet weg kunnen trekken en thuis 

moeten blijven. Als dat een vrije keuze is, dan 

weet men wel die vrije dagen goed in te vullen. 

Het kan zijn dat er nog klussen liggen die gedaan 

moeten worden en dan is de ruimte daarvoor wel-

kom. Wat achterstallig onderhoud wegwerken kan, 

als de zaak rond is, veel voldoening geven en dan 

is de tijd welbesteed. 

Maar soms is thuis blijven geen vrije keuze. De 

portemonnee laat het niet toe, of ziekte is spelbre-

ker. Voor mensen die daar mee te maken hebben, 

is het een hele opgave om de komende periode, 

waarin "iedereen er maar op uit trekt", door te ko-

men. Het vraagt heel wat vindingrijkheid voor ou-

ders die niet met hun kinderen op stap kunnen om 

hen toch een mooie tijd te bezorgen. En wat te 

denken, als mensen zelf aan bed gekluisterd zijn of 

voor een van hun dierbaren moeten zorgen. Geluk-

kig zijn er wel bepaalde voorzieningen om eniger-

mate in deze noden te voorzien. Kindervakantie-

weken en Zonnebloem- of  Rode Kruis-reizen. Die 

draaien voor een groot deel op vrijwilligers. Wat 

geweldig dat  zoveel mensen zich onbaatzuchtig 

inzetten voor anderen. Dat is ook een manier om 

op vakantie te gaan: je tijd en energie ter beschik-

king stellen om mee te helpen dat anderen aan die 

eerste levensbehoefte van vakantie toekomen. Hoe 

we ook de komende maanden doorbrengen, wen-

sen we elkaar alle goeds en zorgen we ervoor dat 

we elkaar in augustus terugzien… ook in de paro-
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chie. Want nu de start gemaakt is om het achter-

stallig onderhoud aan ons kerkgebouw weg te wer-

ken, is het des te belangrijker dat we ons liturgisch 

centrum hard nodig houden.  

En weet het wel: ook tijdens de verbouwing blijft 

onze kerk open. Van harte uitgenodigd.  
 

Met hartelijke groeten van 

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

 

 

 

 

 
 

Luisterviering op 3 augustus 

Vorig jaar was er in de zomer voor het eerst een 

luisterviering. We luisterden toen naar liederen uit 

Taizé. In de Advent hoorden we Gregoriaanse 

klanken. Op 3 augustus is een Argentijnse mis te 

horen.  

Le Misa Criolla (je zegt Miesa Criozja) is het be-

kendste werk van de Argentijnse componist Ariel 

Ramírez (1921). De Misa Criolla werd gecompo-

neerd in 1964, toen, na het Tweede Vaticaans con-

cilie, missen in de volkstaal toegestaan waren. Ra-

mírez voerde deze vernieuwing nog verder door in 

de muziek. Hij gebruikte Argentijnse ritmes voor 

de muziek en zelfs voor een deel instrumenten uit 

het Andesgebergte. Het is een echte Creoolse mis.  

Creools wil zeggen: inheems, maar niet echt au-

tochtoon. De Argentijnse Creolen (criollos) zijn de 

nazaten van vele volkeren, waaronder Europeanen 

en Indianen, een soort 'tweede generatie immigran-

ten', dit in tegenstelling tot de nieuwe immigran-

ten, de gringos. 

Al in 1964 werd de Mis op de plaat gezet. De eer-

ste uitvoering had plaats in Buenos Aires in 1965.  

De populariteit van de Misa Criolla is enorm. 

Overal ter wereld is het werk uitgevoerd. De CD-

opname met José Carreras (1988) ging, zo'n 25 

jaar na het ontstaan van de Misa, met miljoenen 

over de toonbank. 

Naar deze CD-uitvoering gaan we luisteren tijdens 

de Woord- en Communieviering op 3 augustus. 

We horen de tenor Carreras, een gemengd koor, 

een piano, maar ook instrumenten uit het Andesge-

bergte (panfluit, quena en zelfs een bundel geiten-

nagels).  
 

 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel. 

BIJZONDERE VIERINGEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Geluidsinstallatie in de pastorie 
De pastorie is een mooie geluidsinstallatie rijker.  

Het geheel staat in een eikenhouten kastje in de 

grote zaal. In beide zalen zijn luidsprekers opge-

hangen, zodat het geluid overal goed doorkomt. En 

er is een microfoon aangesloten, altijd handig als 

iemand de aanwezigen wil toespreken. 

Alle onderdelen zijn (prachtige) afdankertjes van 

verschillende parochianen, waarvoor onze dank! 

Ook de vrijwilligers bedankt die alles hebben op-

gehangen en aangesloten, met name Wim! Op het 

Heilig Hartfeest is de installatie met succes in ge-

bruik genomen met onder meer een lied over de 

renovatie van de Gorzenkerk. 
 

Indiase epos de Ramayan in Beatrixpark 
Op 18, 19 en 20 juli zal de Ramlila, een verhaal uit 

het eeuwenoude Indiase epos de Ramayan, in het 

Beatrixpark worden uitgevoerd. Het is een van de 

oudste folkloristische kunstvormen ter wereld 

(door UNESCO erkend als wereld-erfgoed). Ram-

lila staat voor respect, gezinsrelaties en leven in 

harmonie. De opvoering is in het Hindi met Neder-

landse boventiteling en uitleg. Een spektakel met 

live zang, dans en muzikale begeleiding. 

Zoals wellicht bekend zijn decorstukken van deze 

voorstelling in de kelder van de kerk opgeslagen. 

Het festivalterrein is vanaf 16.00 uur geopend. 

Verkrijgbaar zijn vegetarische hapjes en non-

alcoholische dranken. Entree € 5,- per voorstelling. 
 

'De dag voor morgen' 

Bisschop Van Luyn nodigt alle geïnteresseerden 

van harte uit tot het bijwonen van de diocesane 

'Laurentiusdag 2008' die dit jaar gehouden zal wor-

den op zaterdag 27 september van 10.00 tot 14.00 

uur in de HH. Antonius en Lodewijkkerk aan de 

Leyweg 926 in Den Haag. 

In de Eucharistieviering zal men de H. Laurentius 

speciaal gedenken. Naar het voorbeeld van de H. 

Laurentius zijn ook wij in deze tijd uitgedaagd 

missionair te zijn. Hierop is het programma van de 

dag gericht: hoe zien we onze inzet, opdat geloof 

en Kerk toekomst hebben in ons deel van de Rand-

stad… waar liggen mogelijkheden voor onze inzet 

nú met het oog op mórgen.  

U kunt zich aanmelden bij Ted Konings (vóór 1 

juli). 
 

Startzondag 

We hebben zondag 31 augustus a.s. gebombar-

deerd tot 'startzondag'. Dit initiatief houdt het vol-
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gende in: we beschouwen die zondag als de start 

van het nieuwe parochieseizoen en willen daar een 

feestelijk tintje aan geven. Op die zondag komen 

we na de Viering in de pastorie bijeen voor een 

hapje en een drankje. Iedereen wordt gevraagd zijn 

of haar vakantiefoto's mee te brengen.  

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden aan kerk en pastorie 
Dit jaar zal de achterzijde van de kerk een meta-

morfose ondergaan. Op de plaats van de achterste 

banken zal een open ruimte worden gecreëerd die 

bij recepties en pauzes tijdens concerten kan wor-

den benut. Op de gewone zondagen zitten de kerk-

gangers iets dichter op elkaar. En als er veel kerk-

gangers worden verwacht, worden er stoelen bijge-

zet. Overigens zijn ideeën voor de aankleding en 

verdere benutting van de ruimte welkom!  

Misschien zijn er parochianen die de wording van 

deze ruimte willen sponsoren. Door (een deel van) 

het geldbedrag voor zijn of haar rekening te ne-

men, of misschien zelfs door mee te helpen om de 

kerkbanken in te korten. In de offerte van de aan-

nemer die dit jaar groot onderhoud aan de kerk, 

toren en pastorie zal verrichten, is een bedrag van 

ruim € 1700 opgenomen om de banken in te kor-

ten. Maar het zou mooi zijn als de aannemer voor 

dat geld andere nuttige werkzaamheden zou kun-

nen uitvoeren. 

Informatie bij Cokke Lansbergen (010-4264198). 

 
 

 

 
 

 

Wakes bij detentieboot voorbij 

In juni werd voor de laatste keer gewaakt bij de 

detentieboot. De boot is verkocht aan Engeland, de 

'gedetineerden' zijn verhuisd naar centra in Alphen 

aan de Rijn en Zaandam.  
 

Ruim twee jaar lang waren er wakes bij de boten, 

georganiseerd door de Raad van Kerken Schiedam. 

Elke maand waren er dertig tot zestig mensen bij 

de wake. We zongen en we zwaaiden. We luister-

den naar berichten van de boot, want soms drup-

pelde nieuws over gedetineerden naar ons toe. Zo 

waren er ooit bloemen in het hek voor een gedeti-

neerde die was gestorven aan een hartinfarct zon-

der dat dat werd opgemerkt door de bewaking.  

Met het oog op de wake van afgelopen mei sprak 

OPROEP 

DOOR U VOOR U (1) 
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ik met de geestelijk verzorger van de boot. Hij ver-

telde me het volgende: "Ooit waren er hier wel 

zeshonderd mannen op de twee boten. Er zijn nu 

nog tweehonderd mannen op één boot. Er komen 

geen mannen meer bij."  

Ik vroeg hem hoe de gedetineerden erover dachten 

dat ze weg moesten. "Het maakt hun allemaal niet 

veel uit", zei hij. "Voor hen telt eigenlijk alleen de 

vrijheid. Als we maar vrij zouden kunnen leven." 

De nationaliteiten van de mannen op de boten was 

zo breed als de niet-westerse wereld. Veel zwart-

Afrikanen, ook mensen uit de Kaukasus, Georgië, 

Armenië. Triest waren de christenen uit het Mid-

den-Oosten: Iraniërs, Irakezen. Veelal afgewezen 

asielzoekers, die na lang procederen uiteindelijk 

geen status hadden gekregen. Veel treurige verha-

len zitten daarachter, van onrechtvaardigheid en 

willekeur.  

Op zondag kwamen ongeveer 40 à 50 mannen naar 

de kerkdienst op de boot. De meerderheid was 

Afrikaan. Hun geloof betekende veel voor hen.  

Soms werden de mannen verrast door kaarten en 

brieven. Bijvoorbeeld met Pasen waren er zelfgete-

kende kaarten van kinderen van een basisschool uit 

Krimpen. Die kaarten vonden gretig aftrek. Een 

aantal mannen heeft zelf kinderen. De kinderteke-

ningen riepen veel emoties bij hen op.  

Velen ervoeren hun situatie als zeer onrechtvaar-

dig. "Wij zijn geen criminelen, wij hebben alleen 

geen papieren," zeiden ze, "maar we worden wel 

als criminelen behandeld." Een aantal van de man-

nen begreep wel dat Nederland hen wilde uitzetten, 

maar zij begrepen volstrekt niet waarom zij daar-

voor onder zware omstandigheden en voor lange 

tijd gedetineerd moesten zijn. 

Hoe zwaar die omstandigheden waren op de boten, 

kwam weer naar voren in een Nova-reportage in 

mei. Ex-gedetineerden kwamen aan het woord en 

een bewaker die niet meer op de boot wilde wer-

ken vanwege mensonterende omstandigheden, mis-

handeling en spanning.  

We hebben de afgelopen twee jaar veel indruk-

wekkende momenten meegemaakt met de maande-

lijkse wakes. Vaak kwamen er reacties van de 

boot, geschreeuw, gezwaai met lichtjes. Drie keer 

mochten we studenten uit allerlei landen ontvan-

gen. Die volgden een cursus in Delft en kwamen 

meewaken. Het was bijzonder om dan dertig jonge 

mensen uit Nepal, India, Pakistan, Indonesië, Ca-

nada, Kenia, Oeganda de Filippijnen enz. aan de 

koffie te hebben in de H. Hartpastorie. Want daar 

werd vaak nagepraat.  

We hebben ook wel spannende ervaringen gehad 

met politiewagens die langs reden en een paar keer 

werd ons door de politie gezegd dat we onmiddellijk 
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 moesten stoppen met de wake. Maar alle keren kon-

den we dat voorkomen.  

Het was ook goed om elkaar maandelijks te ont-

moeten.  

Er ontstond een aardig vaste groep mensen uit al-

lerlei Kerken in Schiedam, een echte bijdrage aan 

de oecumene.  

Lidwien Meijer 

 
 

 

 

 

Na een degelijke voorbereiding werd op 25 mei j.l. 

een vijftal jonge mensen uit de parochies H. Hart 

en St.Jan/Visitatie het sacrament van het Vormsel 

toegediend. 
 

Eerder dit jaar, op 10 mei, was er de inmiddels tra-

ditionele 'vuurdoop' in de kathedrale kerk van de 

HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam. Als een 

soort 'aanloop' naar de grote dag. 

Het was  op een warme zaterdag en de beklimming 

van de kerktoren ging via lange, donkere en smalle 

trappen.  

De dreiging van het spook van de kathedraal voel-

de onder deze omstandigheden wel als heel reëel 

aan en bij terugkomst werd zelfs nog een slipper 

vermist! 

 

De dienst op 25 mei, de dag van de Vorming, had 

als motto: "De daad bij het woord voegen". 

In tegenstelling tot de aankondiging verbleef Van 

Luyn, onze bisschop, deze dag helaas in het bui-

tenland. Toevalligerwijs was (oud-bisschop) mgr. 

Bär in Rotterdam in verband met andere bezighe-

den.  

Bär vond de toediening van het Vormsel van zo´n 

belang, dat hij zijn plannen wijzigde om voor te 

kunnen gaan in de Vormselviering. In zijn overwe-

ging nodigde Bär de vormelingen uit hun handen 

op te steken; hierbij gaf hij als toelichting dat dit 

een teken was er ook daadwerkelijk te zijn, waar 

het gaat om de inzet voor Gods Rijk. 

Het jongerenkoor uit Zoetermeer verzorgde deze 

middag het muzikale onderdeel. 

Na afloop ontvingen de vormelingen hun certifi-

caat dat door de voorganger getekend was. 

Van de 25 vormelingen waren er 13 afkomstig uit 

Maassluis en Vlaardingen; de overigen kwamen uit  

Schiedam.  

Uit onze parochies werden gevormd: Lesley Kei-

zer, André Kersbergen, Chiara Tjin, Talitha Tjin 

en Berend Visée. 

VORMSEL 2008 
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Torenhaan 

Rambertus, bisschop van Brescia, liet in 820 voor 

de toren van zijn kerk een haan vervaardigen. In de 

daarop volgende eeuwen staat er op veel torenspit-

sen een vaak vergulde haan. Hij wordt kraaiend 

voorgesteld, dus met geopende bek.  
 

Tentoonstelling 

In Nederland zijn er ten gevolge van bliksemin-

slag, brand en storm geen middeleeuwse torenha-

nen bewaard gebleven. Wel zijn er bekend uit his-

torische gegevens. Zo wordt er in 1382 een haan 

op de toren van de Utrechtse Domkerk geplaatst en 

in 1402 staat er één op de toren van de oude St. 

Bavo te Haarlem. Latere exemplaren, waaronder 

één uit 1525, zijn tot 31 oktober te bezichtigen in 

een tentoonstelling van het Pluimveemuseum te 

Barneveld (zie www. pluimveemuseum.nl). 
 

Torenhanen worden ook weerhanen genoemd, om-

dat ze de windrichting aangeven. Ons interesseert 

echter de religieuze betekenis. Al in de vroege 

christelijke kunst wordt vaak een haan afgebeeld. 

Het is meestal een verwijzing naar het bijbels ge-

geven dat Petrus driemaal Christus verloochende 

vóór het eerste hanengekraai.  
 

Nieuwe daglicht 

Volgens de hymnendichters van de oude kerk, 

Ambrosius en Prudentius, kondigt de haan als 

waakzame heraut of bode het nieuwe daglicht aan. 

Hij is daarom in de middeleeuwen het symbool 

van de prediking van de Kerk die telkens opnieuw 

het nieuwe licht voor de wereld verkondigt, name-

lijk Christus en zijn blijde boodschap. Hij verwijst 

naar zorgzame geloofsverkondigers. Zo vergelij-

ken Rabanus Maurus (ca. 780-856) en Victor van 

St. Hugo († 1141) de predikant met een haan die 

iets eetbaars heeft gevonden en vrijgevig zijn hen-

nen roept om het op te pikken.  

Joannes de Garlandia schreef in de dertiende eeuw 

een leerdicht over de symboliek van het kerkge-

bouw, waarvan hij zegt: "De waakzame haan 

(gallus pervigil) op de hoogste torenspits is de ker-

kelijke leraar." Later wordt er aan de symboliek 

toegevoegd dat zoals de torenhaan tegen de wind 

in kraait, zo ook de geloofsverkondiger zijn stem 

moet verheffen tegen stromingen die onchristelijk 

zijn. Zo had de torenhaan de bedoeling om de ge-

lovigen die naar hem opkeken, te herinneren aan 

de heilzame prediking van de Kerk. 
 

Toon Brekelmans 
Kerkhistoricus 

DOOR U VOOR U (2) 
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Zondag 6 juli 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 

Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders 

Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Piet 

Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van 

der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, 

Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 

Zondag 13 juli 

Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 

familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes 

Donkers, Cornelis van Duikeren,ouders Engering – 

Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda 

Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor The-

odorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Fran-

ken, Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus Josep-

hus van Mil,  ouders Van der Pas – Van Mil, ou-

ders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis 

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – 

Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, 

Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

Zondag 20 juli 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 

Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 

Hubert Everard Maria Melchers, ouders Over de 

Vest – Franken, Piet van Potten, Ben Schueler, 

ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie 

van 't Zelfde. 
 

Zondag 27 juli 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon 

Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 

Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, 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. 

 

 

MISINTENTIES JULI  
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Donderdag 3 juli  H. Tomas, apostel 
 

Vrijdag 4 juli  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 6 juli   

14e Zondag door het jaar 

H. Maria Goretti 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang.  

Orgel: Nel de Heer.      Voorg.:  

pastoor Adrie de Lange 

Zacharia 9,9-10 / Matteüs 11,25-30 

Ook in de vakantietijd staat er voor iedereen na de 

Mis altijd een kopje koffie of thee klaar in de pastorie. 
 

Maandag 7 juli 
H. maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 
 

Woensdag 9 juli   HH. Martelaren van Gorcum 

Om 19.30 uur: vergadering Kerngroep Pastoraat 
 

Donderdag 10 juli  
09.30 uur Eindviering  Jozefschool. Iedereen welkom!  
 

Vrijdag 11 juli 

H. Benedictus, abt, patroon van Europa 
 

Zondag 13 juli 

15e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang.  

Orgel: Henry de Wolf. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Jesaja 55,10-11 / Matteüs 13,1-23 

U wordt gevraagd mee te doen aan de maandelijk-
se schrijfactie van Amnesty International. Na de 
Mis staan de medewerkers achter in de kerk om u  
het benodigde materiaal aan te reiken. Bij voorbaat 
dank! In de pastorie staat na de dienst voor ieder-
een een heerlijk kopje koffie of thee klaar! 
  

Maandag 14 juli 

Om 19.30 uur: vergadering kerkbestuur 

AGENDA 

In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel 

en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 

verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen 

hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.' 

Matteüs 11,25-26 

Hij zei: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tij-

dens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er 

kwamen vogels die het opaten. Weer een ander deel viel 

tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het 

zaaigoed.  Matteüs 13,3-7 
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Dinsdag 15 juli   

H. Bonaventura 

 

Woensdag 16 juli 

H. maagd Maria van de Berg Karmel 

 

Zondag 20 juli  
16e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang.  

Orgel: Nel de Heer.  

Voorganger:  

pastoor R.M. Kuypers. 

Wijsheid 12,13.16-19 / Matteüs 13,24-43 

De koffie is bruin (de thee trouwens ook)! Na de 

Mis is iedereen welkom in de pastorie. 
 

Woensdag 23 juli 

H. Birgitta, patrones van Europa 

81e verjaardag van de (bisschoppelijke) wijding 

van onze H. Hartkerk 
 

Donderdag 24 juli  H. Christoffel 
 

Vrijdag 25 juli   
H. Jacobus, apostel (Santiago de Compostella) 

Om 15.00 uur vindt het huwelijk plaats van Adriana 

de Koning Lee en Sergio Manuel Coelho Fernando. 

met medewerking van het H. Hartkoor. Orgel: Nel 

de Heer. Voorganger is pastoor R.M. Kuypers 
 

Zaterdag 26 juli 

HH. Joachim en Anna, ouders van de H. maagd Maria 
 

Zondag 27 juli 

17e Zondag door het jaar 

Z. Titus Brandsma 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang. Orgel: 

Henry de Wolf. Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 

Koningen 3,5.7-12 / Matteüs 13,44-52 

Een 'bakkie troost' voor de thuisblijvers? Koffie en 

thee voor iedereen na de Mis in de pastorie. 

Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, 

kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten zeiden 

tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wie-

den?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met 

het onkruid ook het graan lostrekken. 

Matteüs 13,26-29 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die 

verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem 

opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat 

hij had en die akker te kopen.  

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koop-

man die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzon-

derlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen 

wat hij had en die te kopen. Matteüs 13,44-46   
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Donderdag 31 juli      H. Ignatius van Loyola 
 

Vrijdag 1 augustus  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 3 augustus 

18e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst. (Zie Bijzondere 

Vieringen op blz. 2).  

Voorganger: Lidwien Meijer 

Jesaja 55,1-3 / Matteüs 13,13-21 

Kopje koffie? Kopje thee? Natuurlijk na de dienst 

in de pastorie! 
 

Maandag 4 augustus 

H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars 
 

Woensdag 6 augustus 

Gedaanteverandering van de Heer 
 

Vrijdag 8 augustus 

H. Dominicus 
 

Zaterdag 9 augustus 

H. Teresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein 

 

Zondag 10 augustus 

19e Zondag door het jaar 

H. Laurentius 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang.  

Orgel: Hans van der Linden.  

Voorganger: pater A. Heeren S.D.B 

Koningen 19,9a-.11-13a / Matteüs14,22-33 

Na de Mis staat er voor alle kerkgangers weer een 

heerlijk kopje koffie of thee klaar in de pastorie! 
 

Maandag 11 augustus  H. Clara 
 

Donderdag 14 augustus 

H. Maximiliaan Maria Kolbe 
 

Vrijdag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming                     Hoogfeest 
 

Zaterdag 16 augustus   

H. Tarcisius 

En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te 

gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek 

omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de 

broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven 

ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. 

Matteüs 14,19-20 

De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal ver-

wijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de gol-

ven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar 

hen toe, lopend over het meer.  Matteüs 14,24-25 
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Zondag 17 augustus 
20e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met samenzang.  
Orgel: Nel de Heer. 
Voorg.: pastoor R.M. Kuypers. 
Jesaja 56,1.6-7 / Matteüs 15,21-28 

Al wat vakantieverhalen misschien? Gezellig bij 
een kop koffie of thee na de Mis in de pastorie! 
 

Woensdag 20 augustus  H. Bernardus 
 

Donderdag 21 augustus  H. Pius X 
 

Vrijdag 22 augustus  H. maagd Maria, koningin 
 

Zaterdag 23 augustus  H. Rosa van Lima 
 

Zondag 24 augustus 
21e Zondag door het jaar 
H. Bartolomeüs  
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met samenzang. Orgel: 
Henry de Wolf.  
Voorg.: pastoor A.A. van Well 

Jesaja 22,19-23 / Matteüs 16,13-20 

Voor u naar huis gaat, drinkt u toch zeker nog even 
een bakje koffie of thee na de Mis in de pastorie? 
 

Maandag 25 augustus H. Lodewijk 
(Louis IX, koning van Frankrijk) 
  

Woensdag 27 augustus   
H. Monica 
 

Donderdag 28 augustus  H. Augustinus 
 

Vrijdag 29 augustus  
Marteldood van de H. Johannes de Doper 
 

Zondag 31 augustus 
22e Zondag door het jaar 
Miva-zondag (zie blz. 14) 
Startzondag (zie Nieuws blz. 3) 
Om 09.45 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang. 
Orgel: Henry de Wolf.  
Voorganger: Lidwien Meijer 
Jeremia 20,7-9 / Matteüs 16,21-27  

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

op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde 

Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal 

ook gebeuren.’ Matteüs 15,27-28 

En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal 

bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 

kunnen overweldigen.  Matteüs 15,27-28 

"God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!" 

Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: "Ga 

terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg 

afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan 

wat de mensen willen."  Matteüs 16,22-23 
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Zondag 3 augustus 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 
Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders 
Koreman – Brandstëdt, Piet van Potten, Piet 
Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, 
Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 

Zondag 10 augustus 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 
familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes 
Donkers, Cornelis van Duikeren,ouders Engering – 
Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Gerarda 
Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor The-
odorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Fran-
ken, Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus van 
Mil,  ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van 
der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus 
Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, Luud en 
Lenie van ’t Zelfde. 
 

Zondag 17 augustus 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 
Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 
Hubert Everard Maria Melchers, ouders Over de 
Vest – Franken, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 

Zondag 24 augustus 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 
Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, 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 31 augustus 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 
Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 
Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 

MISINTENTIES AUGUSTUS  
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 Afscheid Madelèn en Truus 
Op zondag 22 juni hebben Madelèn Montanus en 
Truus Rooskens in een feestelijke viering – met 
een droevig randje – afscheid genomen als dirigen-
te en organiste van ons Heilig Hartkoor. In 2002 
waren zij de opvolgers van organist/dirigent Jurri-
aan Govaart en hebben sindsdien tweemaal per 
maand de zondagsvieringen muzikaal geleid. Tot 
volle tevredenheid van koorleden en kerkgangers. 
Op het eind van de Viering werden Madelèn en 
Truus voor hun jarenlange trouwe inzet bedankt 
met bloemen en een attentie. 
Momenteel is nog niet bekend wie er na de vakan-
tie voor het Heilig Hartkoor zal/zullen staan. In het 
volgende (september)nummer van de Gorzenklok 
leest u er meer over. 
 

 
 

 
               

 

Miva-zondag 31 augustus 
MIVA ondersteunt pioniers in de Derde Wereld 
door hen van transport- en communicatiemiddelen 
te voorzien. Vroeger waren onze missionarissen 
zulke pioniers, nu zijn het ook steeds meer hun op-
volgers in lokale kerken en ontwikkelingsorganisa-
ties. Zij geven hun beste krachten aan kansarme 
mensen in vaak afgelegen gebieden. 
 

Thema van de campagne van dit jaar is "Gaan 
waar geen weg is". Miva laat ons kennismaken met 
father Leonard Ekwelle, een van de pioniers van 
MIVA. In het grote bisdom Mamfe in Kameroen is  
hij samen met twee Nederlandse Mill Hillmissio-
narissen werkzaam.  Mamfe is een uitgestrekte 
plattelandsregio waar tienduizenden mensen vaak 
erg geïsoleerd wonen. De wegen zijn slecht en 
vooral in het regenseizoen nauwelijks begaanbaar 
en ook de elektriciteitsvoorziening is onbetrouwbaar, 
evenals internet en telefoon. Daarom is een auto on-
misbaar voor father Leonard die zich inzet voor beter 
onderwijs en palmolieprojecten. 
Op zondag 31 augustus a.s. wordt in onze kerk een 
deurcollecte gehouden voor MIVA.  
Het gironum-
mer is: 2950 
t.n.v. MIVA, 
Breda 
 
Zie voor meer 
informatie: 
www.miva.nl. 

ZANGKOOR 

MIVA 
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De grote luidklokken 

Het zou nog maanden duren voordat het torenuur-

werk geleverd werd en de vier wijzerplaten op de 

toren hun wijzers ontvingen. Maar de luidklokken 

hingen in januari 1927 al in de toren. Twee klok-

ken, een in C gestemde klok "Maria" en een klok 

"Petrus" in A, beide gegoten door de toonaange-

vende firma Gillette & Johnston te Croydon (nabij 

Londen). De Mariaklok wordt bij huwelijken ge-

luid, de Petrusklok bij uitvaarten (Petrus waakt bij 

de toegangspoort tot de hemel!). En bij 'gewone' 

kerkvieringen klinken beide klokken tegelijk. De 

klokken waren een geschenk van het echtpaar Van 

der Drift. Op 6 januari 1927, direct na de wijding 

van de kerk, werden ze door deken Schraag in het 

vroegere voorportaal van de kerk geconsacreerd. 

Geluid werden ze op eeuwenoude wijze. Tientallen 

meters lange touwen waren aan de klokken beves-

tigd en kwamen uit in de torenkamer op de begane 

grond. Boven de hoge kast met priestergewaden 

zijn nog de twee gaten te zien waar de touwen uit 

bungelden. En dag in dag uit verrichtte de koster 

het zware werk van het klokkenluiden. 

In juni 1927 werd het uurwerk met slagwerk ge-

plaatst, vervaardigd door de firma Eysbouts te As-

ten. Vanaf toen werd automatisch door een hamer 

de halve en hele uren aangegeven. En werd het 

Angelus automatisch geluid. De klokken deden 

hun dienst totdat ze in de winter van 1942/1943 

werden meegenomen door de Duitsers. 
 

Vertraging op vertraging voor de klokken 

Na de oorlog wordt door de parochianen flink ge-

spaard. Voor een echt pijporgel, voor een verlicht 

kruis op de toren en voor twee nieuwe klokken. 

Maandenlang bestookte pastoor Ruigewaard de 

fabrikant en leverancier met brieven.  

De productie lag in de zeer strenge winter van 

1947 wegens vorst stil en de vertraging liep maar 

op. Toch hadden de brieven nog nut. Eerder dan de 

meeste andere kerken hingen er in onze toren weer 

luidklokken.  

Pastoor Ruigewaard maakte dit niet meer mee; in 

oktober 1947 werd hij naar een andere parochie 

overgeplaatst. Zijn opvolger Raaffels kon op 6 de-

cember 1947 de klokken verwelkomen. Aanvanke-

lijk waren de jeugdbewegingen van de parochie 

opgetrommeld om de klokken feestelijk in te ha-

len. De vrachtauto leverde echter eerst in Tilburg 

een klok af en toen hij om 4 uur 's middags einde-

HISTORIE  GORZENKERK 
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lijk de Gorzen binnenreed, waren de jongelui al 

weer lang vertrokken. 

 

Klokkenconsecratie 

Met medewerking van de Gemeentedienst Open-

bare Werken werden de klokken op stellages op 

het altaar geplaatst.  

De luidklokken zijn besteld bij de firma Jongerius 

te Amersfoort en gegoten door de Gebr. v. Bergen 

te Heiligerlee.  

Ten opzichte van de vooroorlogse klokken is de 

stemming van de Petrusklok is nog steeds een A, 

de dispositie van Maria is wat lager geworden, een 

B. Petrus weegt 475 kg, heeft een doorsnede van 

91 cm en de klok klinkt 55 seconden. Voor de Ma-

riaklok zijn de waarden: 350 kg, 82 cm en 50 se-

conden. 

De opschriften van de klokken zijn in het Latijn. 

Vertaald luiden deze: Petrus. Tot wien zullen wij 

gaan, gij hebt de woorden van het leven. En: Ma-

ria. Ik prijs de moeder aller moeders en de maagd 

aller maagden. 
 

De klokkenconsecratie op 7 december was een ge-

beurtenis waar grote belangstelling voor was. Zo-

wel van parochianen als de plaatselijke kranten. 

Vijf geestelijken namen deel aan de klokkenwij-

dingsrituelen, afkomstig uit de achtste eeuw. Pas-

toor Ruigewaard kon vanwege familieomstandig-

heden helaas niet aanwezig zijn. Afgewisseld door 

vele psalmen en gesproken en gezongen evangelie-

teksten werden de met palmtakken versierde klok-

ken ingewijd met water, zout, heilige oliën, ze 

werden gewassen, gedoopt, gezegend. Opdat ze 

hun lofprijzingstaak goed zouden vervullen.  

“Opdat de boze machten sidderen”, zo luidde in decem-

ber 1947 een krantenkop over de nieuwe klokken voor de 

Gorzen. V.l.n.r.: “Maria”, pastoor Raaffels en“Petrus”.  
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Buitenom krijgen de klokken hun plaats 

Veel wijkbewoners kijken op 18 december 1947 

omhoog en zien hoe de monteurs van Jongerius de 

klokken naar boven hijsen. Dat gebeurt buitenom 

de toren! Als de klokken op hun plaats hangen, 

dicht de timmermans- & metselaarszaak Th. Kreu-

ger de gaten boven in de toren. En één dag later 

voltooit de Schiedamse firma Van der Hoeven de 

elektrische installatie, een geschenk van de heer 

Chr. van der Hoeven. Voortaan hoeven de klokken 

niet meer met de hand te worden geluid, maar vol-

staat een druk op een knop. Koster Dorus van der 

Hoeven zal in zijn nopjes geweest zijn! 

Pastoor Raaffels, net benoemd in de H. Hart, be-

schrijft de werkzaamheden in Sursum Corda van 

13 december: "Flinke werkers uit onze parochie 

hebben zo juist de klokken op de stellingen gezet. 

Het zijn onze koster met enkele leden van het koor 

onder leiding van de heer d'Avoird. Het is een 

zwaar karwei. Ik begin in de termen van de vaklui 

thuis te geraken. Als de zware klok Petrus aan de 

takel hangt ga ik eens luisteren of de bink die haar 

draagt niet gaat 'praten'. Neen hoor, alles gaat 

goed. Pers en persfotograaf doen hun werk. Dorus 

is geweldig in actie. Je ziet en hoort hem overal." 

 

De Gorzen had toch maar de eerste klokken!  

Dat was echter iets te vroeg gejuicht. In de Sursum 

Corda van 3 januari blikt pastoor Raaffels terug op 

de Nachtmis. "Wat was het jammer dat door een 

storing in de elektrische installatie onze klokken 

met de Nachtmis dienst weigerden! Alles was die 

nacht stichtend. Ons koor zong schitterend en ook 

hulde aan Eerbied in Gods Huis voor de perfecte 

regeling. Het was een heerlijk stemmige Kerst-

nacht." 

Eén van de misdienaars bij die Nachtmis, Leo 

Heinsbroek, herinnert zich pastoor Raaffels nooit 

zo kwaad te hebben gezien als vlak voor die 

Nachtmis, toen de klokken niet wilden luiden. De-

zelfde nacht werd koster Dorus van der Hoeven de 

toren ingestuurd om weer touwen aan de klokken 

te bevestigen. Zodat de klokken met de dagmissen 

van Kerstmis wel over de Gorzen zouden beieren. 

En de overige Schiedammers met bewondering 

zuidwaarts zouden kijken: de eerste klokken luid-

den toch maar in de Gorzen! Hetgeen geschiedde. 

Henry de Wolf 
 

Er zijn nog wel onbeantwoorde vragen. Zo zijn geen ge-

schreven gegevens gevonden over het Angelusklokje. Was 

dit klokje misschien afkomstig uit het torentje van de hou-

ten noodkerk? Of werd het Angelus geslagen op (één van) 

de grote luidklokken. En zijn er nog getuigen van de klok-

kenroof? Reacties graag bij de redactie. 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Deze Gorzenklok ligt vroeg bij u in de bus. Wij 

wijzen daarom nog even op de gezinsviering op 

29 juni. In deze viering zullen de kinderen die op 

25 mei hun vormsel in de Kathedraal van Rotter-

dam ontvingen, hun kruisje in de levensboom han-

gen. Voor de muzikale omlijsting zal het gospel-

koor Rejoice uit Hellevoetsluis zorgen. Het belooft 

een mooie viering te worden!  

 

In de maand juli zullen schoolkinderen ook op an-

dere momenten in onze de kerk te vinden zijn. Zo 

is er de eindviering van de St. Jozefschool op 10 

juli en zijn de groepen 3 en 7 van de Jozef- en Wil-

librordusschool voor de traditionele speurtochten 

door de kerk bij ons te gast. U kunt achterin de 

kerk de intenties van de kinderen bij het Li-

duinabeeld aantreffen en de 'samen-zijn wij kerk'- 

collages. 

 

Voor velen nadert het einde van het seizoen. Zo 

ook voor onze vrijwilligers. Tijdens het Heilig 

Hartfeest op 6 juni werden alle vrijwilligers ge-

trakteerd op een gezellige avond. Het was een zeer 

geslaagd feest. Dank aan Mary de Kok en anderen 

die zich hebben ingezet om er een mooie avond 

van te maken! U vindt een verslag en foto’s van de 

avond op onze internetsite: www.heilighartkerk.nl 

Ook geslaagd was de wijklunch in de pastorie op 

17 juni. Het was de laatste voor de zomervakantie. 

Dit keer was de lunch in het jasje van een High-tea 

gestoken. Er was live muziek en het aardige voor-

H. HARTKERK FOR EVER! 

Leden van de pastoraatsgroep spelen dia´s na zoals die 

geschoten hadden kunnen zijn gedurende het seizoen 

2007-2008. Hierboven spelen zij in op de actualiteit met 

een vanwege het Europees voetbalkampioenschap 2008 

verplaatste kerkbestuursvergadering. 
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jaarsweer maakte het mogelijk van de tuin achter 

de pastorie te genieten. Ook van deze activiteit 

vindt u foto’s op onze internetsite. 

 

Omstreeks deze tijd zal de Stichting Vrienden van 

de Heilig Hartkerk haar mailing voor dit jaar doen 

uitgaan. In de brieven worden alle donateurs uitge-

nodigd voor de jaarlijkse voorlichtingsbijeen-

komst van stichting en kerkbestuur over de 

stand van zaken. De bijeenkomst zal plaatsvinden 

op zondag 14 september aansluitend op de viering 

van 9.45u. Dit is in het weekend van Open Monu-

mentendag. Na de presentaties kunt u uitleg krij-

gen over de werkzaamheden aan het gebouw. Ook 

worden er rondleidingen in de kerk gegeven. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  

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

telefoon: 010 – 4 26 44 17 

 

 

 

 

 

Wereldjongerendagen bij RKK 

In juli vinden in Sydney de Wereldjongerendagen 

(WJD) plaats. Zo’n 600 Nederlandse jongeren rei-

zen naar 'Down Under'. De vele thuisblijvers kun-

nen terecht bij het RKK: de omroep wijdt een 

groot aantal uitzendingen aan het driejaarlijkse 

evenement. 
 

Op televisie zijn in de aanloop naar de WJD (15-

20 juli) diverse voorbeschouwingen te zien. De 

eerste twee uitzendingen vonden plaats in juni, er 

volgen nog programma's op 2 en op 9 juli (17.00-

17.30 uur op Nederland 2). 
 

Van 14 t/m 18 juli is er dagelijks een WJD jour-

naal (17.00-17.30 uur, Nederland 2). De Avondwa-

ke van 19 juli wordt rechtstreeks uitgezonden, van 

11.00-13.00 uur Nederlandse tijd (Nederland 2). 

Ook de slotviering met paus Benedictus XVI is 

live te volgen, en wel op zondag 20 juli van 02.00-

04.15 uur (eveneens op Nederland 2). In de loop 

van de ochtend (10.00-11.00 uur) volgt een compi-

latie van de slotviering. 's Avonds staat 'Kruispunt' 

in het teken van de WJD, deze Kruispunt-special is 

te zien van 22.40-23.10 uur (Nederland 2). 
 

RKK-radio staat liefst tien weken in het teken van 

de WJD. Op Radio 5 is sinds begin juni het pro-

gramma 'Vlucht WJD08' te beluisteren. Dit neemt 

wekelijks de laatste stand van zaken door, portret-

teert jongeren die de stap wagen en biedt handige 

achtergrondinformatie over Australië. In de serie 

komen ook hulpbisschoppen De Jong van Roer-

WERELDJONGERENDAGEN 
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mond en Oudeman van Brisbane uitgebreid aan het 

woord. 'Vlucht WJD08' is t/m 3 augustus iedere 

zondag van 19.00-19.30 uur te horen op Radio 5. 

Op de slotdag van de WJD (20 juli) zendt Radio 5 

bovendien van 12.00-14.00 uur 'Het Klooster in 

Sydney' uit. Meer informatie:  www.zondagenzo.nl. 

Bovendien brengt RKK op de website: 

www.katholieknederland.nl verslag uit door mid-

del van dagelijkse berichten en web-TV. 

 

 

 

 

u toegewenst door alle Gorzenklokmedewerkers 

HUMOR IN DE KERK 

"Mmm… ik kan die haan er eigenlijk net 
zo goed af laten halen…  

d'r komt toch geen kip meer in de kerk!" 


