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 MET BRANDEND HART 
 

 
 

 

Ooit vroeg ik aan een kennis: "En hoe gaat het bij 

jullie in de parochie?" "Ach, onze parochie is net 

een thermoskan", zei ze. Ik keek heel verbaasd na-

tuurlijk. Ze ging verder: "We hebben het samen 

lekker warm, maar de buitenwereld heeft geen idee 

wat wij aan het doen zijn daarbinnen. Dus we wor-

den samen ouder en er komt niemand bij." 

Ik heb die vergelijking steeds onthouden. Want zet 

ze eens naast elkaar, de twee kannen: een glazen 

kan op een lichtje en een thermoskan. Zoek de ver-

schillen. Wat valt op?  

De thermoskan: je weet niet óf er wat in zit. Je 

weet niet wát erin zit. Je weet niet hoevéél erin zit. 

Je weet niet of het warm of koud is, wat de geur is. 

De kleur aan de buitenkant zegt niets over de in-

houd. Het enige wat soms gebeurt, is dat er een 

raar gorgelend geluid uit de kan komt, maar daar-

uit kun je de inhoud ook niet afleiden. Soms prij-

ken de woorden thee of koffie aan de buitenkant, 

maar of het erin zit… dat kun je niet zien.  

De glazen kan: je kunt zien wat erin zit en hoeveel, 

je kunt het ruiken, aan de kleur kun je zien of het 

nog te drinken is, je kunt voelen of het warm is of 

koud.  
 

Thermoskan of glazen kan? 

Als een geloofsgemeenschap is als die thermoskan, 

dan duurt het niet lang meer of de deur van die 

kerk gaat voorgoed op slot, nadat het licht is ge-

doofd.  

Het is dus heel belangrijk dat parochies zichzelf de 

vraag stellen: zijn we wel open genoeg, weet men 

van ons bestaan, hier in de wijk, in onze stad, en 

weet men dan ook 'wat er in ons vat zit'?, wat we te 

bieden hebben?  

Zijn we uitnodigend? Dat zit hem vaak in kleine 

dingen: een affiche op het raam, een persberichtje 

naar de krant als er wat te doen is, een uitnodiging 

aan de wijk om eens binnen te komen, kerkopen-

stelling, vieringen die laagdrempelig zijn en her-

kenbaar, een goede website… 

 

De Heilig Hart 

In onze parochie is er een aantal activiteiten die 

helpen om die openheid steeds meer te laten groei-

en: de rommelmarkt, de wijklunch, het samenwer-

ken met de wijk (Gezond in Zuid), een viering als 

de dierenzegening, het kinderkoor, de Open Monu-

mentendag, de jongeren die hier een maatschappe-

lijke stage doen en enthousiast zijn over de sfeer. 

De website is prachtig en wordt veel bekeken. En 

de clustering die in aantocht is, maakt dat je als 
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parochie wel gedwongen bent om ten opzichte van 

de andere geloofsgemeenschappen van Schiedam/

Vlaardingen/Maassluis open en transparant te zijn.  

Nu hebben we het nog niet over de inhoud van de 

kan gehad. Is het te drinken wat we hier bieden, is 

het een bron van levend water? Worden mensen er 

blij van, is het verkwikkend, verfrissend (of ver-

warmend)? Daarover een andere keer.  

Dit stukje bestaat voor het grootste deel uit vragen, 

heel veel vragen die de komende tijd onze aan-

dacht zullen hebben. Moge de Heilige Geest van 

wie we de komst vierden met het Pinksterfeest, ons 

steeds weer bijstaan en bezielen.  
 

Lidwien Meijer. 

 

 

 

 

 

Feest 

Het Heilig Hartfeest – dit jaar op 18 juni – staat in 

onze parochie gelijk aan het parochiefeest. 

Een avond waarop de vrijwilligers van onze ge-

meenschap speciaal in het zonnetje worden gezet. 

Een feest waarmee onze verbondenheid groeit, een 

band die ons sterkt in onze inzet voor de parochie 

en anderen. 

Dit jaar zullen vooral onze lachspieren gesterkt 

worden tijdens het feest. Berry Lussenburg zal ons 

gevoel voor humor op de proef stellen – en naar 

verwachting – constateren dat we een goeie grap 

kunnen waarderen in de Gorzen. Lussenburg is 

Vlaardinger, oud-collega van een van onze paro-

chianen en cabaretier. Hij trad op met landelijke 

bekende grappenmakers, zoals  Sara Kroos. Op dit 

moment reist hij de theaters af met zijn programma 

'Getuige'.  

Zijn teksten liegen er vaak niet om, ook waar het 

de R.K. kerk betreft. Of hij zich ook op het Heilig 

Hartfeest van die kant zal laten zien, is nog onder-

werp van zware onderhandelingen, haha, maar een 

spannend optreden zal het zeker worden. 

Verder kent de feestavond de vaste onderdelen, 

zoals de dankzegging in de viering, liquide ver-

wennerij van de interne mens en een spekkie voor 

het bekkie in de vorm van zoet, zout of zuur en 

bovenal goed gezelschap van onze medevrijwilli-

gers. 

Alle vrijwilligers van onze parochie zullen een 

persoonlijke uitnodiging voor het feest ontvangen. 

Mocht u willen komen en zo'n uitnodiging niet in 

de bus vinden, neem dan even contact op met ie-

mand van de pastoraatsgroep. En voor u allen 

geldt: zet vrijdag 18 juni vast in uw agenda!  

HEILIG HARTFEEST 
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Zondag 6 juni 

Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, ouders 

Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella 

Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes 

Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 

Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 

ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van 

Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  Aad Ooterholt, 

Adrianus Henricus Osterholt, ouders Van der Pas – 

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 

Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebregt, 

Luud en Lenie van 't Zelfde  
 

Zondag 13 juni 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nico-

laas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,   

Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 

Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders 

Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 

Hulspas, Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, Hubert 

Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van 

Noordt, ouders Over de Vest – Franken, ouders 

Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis 

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens 

– Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 

’t Zelfde   
 

Zondag 20 juni 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, 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 
 

Zondag 27 juni 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nico-

laas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, 

Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 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  
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Informatie over clustervorming binnen Nieuwe 

Maas ten behoeve van alle parochianen. 

Onderstaand communiqué is op 15 mei 2010 gepu-

bliceerd (o.a. op onze website) en na de zondagsvie-

ring van 16 mei 2010 uitgereikt aan de kerkgangers.  
 

Introductie 

Clustervorming is een vorm van samenwerking 

tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is 

dat de parochies binnen het cluster samen een pas-

toraal team delen. In onze regio zullen de paro-

chies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. 

Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van 

Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, HH. Jacobus en 

Martinus, Willibrord, HH. Andreas, Petrus en Pau-

lus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas. 
 

Het initiatief om een cluster te gaan vormen ligt bij 

het bisdom Rotterdam. Een belangrijke reden voor 

het bisdom om te gaan clusteren is het gebrek aan 

pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er 

ongeveer 50 priesters zijn in het gehele bisdom die 

voor de parochies kunnen werken. Er waren in 

2009 nog 141 parochies in ons bisdom. Het is dan 

direct duidelijk dat iedere parochie niet langer zal 

kunnen beschikken over een eigen priester. Geluk-

kig zijn er natuurlijk ook pastoraal werkers die in-

gezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 

2015 niet meer dan circa 50. Zelfs het totaal aantal 

pastorale beroepskrachten is te klein om iedere pa-

rochie een eigen pastor te geven. 
  

Daarnaast worden ook onze parochies kleiner: het 

aantal parochianen en vrijwilligers neemt af en 

mede daardoor onze inkomsten. Hierdoor wordt 

het steeds moeilijker alle werkzaamheden die zo 

essentieel zijn voor onze gemeenschappen ten uit-

voer te brengen. Clustervorming van de parochies 

heeft daarom ook als doel er voor te zorgen dat, nu 

en in de toekomst, al onze gemeenschappen aan hun 

belangrijke taken: dienen, leren, vieren en gemeen-

schapsopbouw, toe kunnen blijven komen.  
 

Is het clusterproces alleen maar een 'noodzakelijk 

kwaad'? Niet als het aan de begeleidingsgroep ligt 

die zich intensief inzet voor de clustervorming voor 

Nieuwe Maas. De eerder genoemde parochies vor-

men elk voor zich hechte gemeenschappen, die 

allemaal veel te bieden hebben. Ook hebben de pa-

rochies ieder hun eigen zaken waarin ze zich op 

een positieve manier van andere parochies onder-

scheiden. Als het clusterproces er toe leidt dat onze 

parochies in staat zijn elkaar op die sterke punten 

CLUSTER NIEUWE MAAS 
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te inspireren, dan heeft de clustervorming de paro-

chies ook veel te bieden.  
 

De samenwerking heeft daarom uiteindelijk ook 

als belangrijk doel dat de plaatselijke gemeen-

schappen hier sterker door zullen worden. 

 

Uitgangspunten van het bisdom 

Door het bisdom is een aantal zaken rondom de 

clustervorming voor de parochies in Nieuwe Maas 

vastgelegd: 
 

• er komt één cluster dat gevormd wordt uit de 

zes bestaande parochies; 
 

• voor dit gehele cluster komt uiteindelijk één 

pastoraal team te werken; 
 

• uiterlijk per 1 januari 2011 zullen de zes pa-

rochies samen een federatie vormen;  
 

• uiterlijk per 1 juli 2012 zullen ze fuseren tot 

één parochie met één kerkbestuur;  
 

• het pastorale team bestaat (in 2015) in princi-

pe uit: twee priesters en één pastoraal wer-

ker. Zoals het er nu uitziet zullen we tijdelijk 

nog over twee pastoraal werkers kunnen be-

schikken. 
 

Over al het overige worden door de parochies af-

spraken gemaakt. 

 

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clus-

tervorming? 

De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zul-

len blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk 

dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeen-

schap. U wordt niet verplicht om opeens naar een 

andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw 

werk binnen een andere parochie uit te gaan voe-

ren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die 

van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in 

het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bij-

zonder. 

We doen er alles aan om de gemeenschap die we 

nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan 

in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis 

voelt. 

 

Wat gaat er wel veranderen? 

Geen van de parochies binnen dit cluster heeft een 

'eigen' pastoor. Er zal vanaf maart 2011, voor het 

hele cluster één 'pastoor' (moderator) komen. Het 

hele pastorale team werkt dan samen voor het ge-

hele cluster.  
We gaan op zoek naar mogelijkheden om elkaar te 
ondersteunen, daar waar dat zin heeft. Op welke 
gebieden dat zal zijn weten we nu nog niet precies. 
We zijn nu gestart met een aantal projecten om te 
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kijken op welke wijze we elkaar het beste aan kun-
nen vullen en zo veel mogelijk kracht kunnen ha-
len uit ons cluster. 
 

Informatieavonden 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over 
de clustervorming. We houden daarom informatie-
bijeenkomsten en nodigen u graag uit daar aan deel 
te nemen. In onze H. Hartparochie zal in de pasto-
rie een informatiebijeenkomst worden gehouden 
op zondag 27 juni, na de viering, aanvang 11.00 
uur. We hopen u daar te zien! 
 

Uw parochiebestuur 
namens de parochiebesturen van de zes parochies: 

 

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 
H. Hart van Jezus 

St. Jan de Doper-Visitatie 
H.H. Jacobus en Martinus 

Willibrord 
H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

 
 
 
 
 

Dorsvloer vol confetti    
Franca Treur 
 

'Dorsvloer vol confetti' speelt in 
een Zeeuwse boerengemeen-
schap waar de ogen van God 
nog steeds diepe voren trekken 
in het land. Hier groeit de 
twaalfjarige Katelijne Minder-
houd op; in een gezin van zeven 
kinderen, zij is de middelste van 
het stel en het enige meisje. Va-
der is boer, moeder is huis-
vrouw, oma was dat ook en het 

lijkt erop dat Katelijne het ook zal moeten worden.  
Het gezin is, evenals de meeste mensen in het 
dorp, bevindelijk gereformeerd, in de volksmond 
ook wel zwartekousenkerk genoemd. Voor hen is 
de bijbel van kaft tot kaft waar en leidend voor het 
dagelijks leven. Mannen en vrouwen zijn niet ge-
lijk en zelfs na een leven van boetedoening is er 
nog geen zekerheid op een plaats in de hemel. De 
groep wordt politiek vertegenwoordigd door de 
SGP. Katelijne probeert een rol voor zichzelf te 
vinden in het door mannen gedomineerde boeren-
gezin. Meestal lukt dat maar matig, Katelijne 
schippert voortdurend tussen de Here, verboden 
boeken en fantasieën. 
De verhalen spelen zich af op en rond de boerderij 
van Katelijnes ouders, tussen de jaren tachtig en 
negentig. 

BOEKEN 
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De personen worden liefdevol en met milde humor 

beschreven, zoals bijvoorbeeld Kee, de vriendin 

van de oma, wiens man dement is en in het ver-

pleeghuis Eben Haezer woont, waar hij alles en 

iedereen bij elkaar vloekt en als hij zijn zin niet 

krijgt de zusters op hun rug slaat, alsof het koeien 

zijn. Kee durft hem maar een keer per week te be-

zoeken, met watjes in haar oren. 

Het boek is niet autobiografisch, maar van bestaan-

de verhalen zijn nieuwe gemaakt. De schrijfster 

stelt, heel voorzichtig, vragen bij het verhaal van 

de grote groep en hoopt dat de lezers zich begin-

nen af te vragen van welk verhaal zij onderdeel 

zijn en om welke redenen. 

Zijn er meer redenen dan alleen het feit dat zij er-

mee opgegroeid zijn ? 

 

De titel van het boek is een verwijzing naar de 

bruiloft van Katelijnes broer aan het einde van het 

boek. Katelijne wil daar confetti strooien, gemaakt 

van stichtelijke lectuur, zoals de 'Saambinder', een 

kerkblad. Dagenlang is zij met een perforator in de 

weer en de verknipte letters komen in nieuwe com-

binaties neer op de dorsvloer, waar het feest ge-

vierd wordt. 

De dorsvloer heeft een bijbelse verbinding als me-

tafoor van de jongste dag, waarop er over je geoor-

deeld wordt en de uitverkorenen van de zondaars 

gescheiden worden. 

Katelijne is hier nogal mee bezig en maakt zich er 

zorgen over. De oma spoort haar voortdurend aan 

om goed te leven. Want wat zul je straks zijn, mijn 

kind, als je voor zijn Rechtersstoel zal staan, KAF 

OF KOREN? 

 

Auteursinformatie 

Franca Treur bracht haar jeugd door in een bevin-

delijk gereformeerd boerengezin in haar Zeeuwse 

geboorteplaats Meliskerke, waar zij werd geboren 

op 23 juni 1979. 

Na de middelbare school ging zij psychologie stude-

ren aan de universiteit in Leiden. Later stapte ze over 

naar Nederlands en literatuurwetenschap. Ze werd 

journaliste en in oktober vorig jaar verscheen haar 

eerste boek: Dorsvloer vol confetti, een fictieve psy-

chologische roman. In 2006 won zij een essaywed-

strijd die uitgeschreven was door Contrast Magazine 

en nrc.next met het thema Macht en onmacht. De titel 

van het essay: Maak iets van je leven! Maar wat ? 

Wat ik met name knap vind van de schrijfster is dat 

zij heel goed het evenwicht bewaart tussen loyaliteit 

aan het gezin en de kerk en de soms moeilijke, zware 

omstandigheden die het opgroeien in een orthodox 

gereformeerd gezin met zich meebrengen. 
 

Liesbeth Dingenouts 
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Woensdag 2 juni  Bijeenkomst Pastoraatsgroep 

Aanvang 20.00 uur 
 

Vrijdag 4 juni  Eerste Vrijdag  

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zaterdag 5 juni 

HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 
 

Zondag 6 juni 

Sacramentsdag          Hoogfeest 

Om 09.45 uur Eucharistieviering 

met zang van de Oostercantorij 

o.l.v. André Vis.  

Voorganger:  

pater  A. Heeren S.D.B  

Koningen17,17-24 / Lucas 7,11-17 

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

koffie en thee in de pastorie. 

Om 16.30 uur is er een bijeenkomst voor de vor-

melingen 
 

Vrijdag 11 juni  

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 13 juni 
Elfde Zondag door het jaar  

H. Antonius van Padua 

Vormselviering 

Om 9.45 uur Eucharistieviering 

met zang van het Gospelkoor 

o.l.v. Jolanda Konings. Solis-

ten: Ragnild van Wijk - Meulenberg en Gwynlenn 

Leito. Piano: Henry de Wolf, slagwerk: Jan Bekkers. 

Voorg: vicaris mgr. D. Verbakel, pastor C. Biesjot  

Samuël 12,7-10.13 / Lucas 7,36-8,3 

Na de Mis worden er Amnesty brieven uitgereikt. 
 

Maandag  14 juni   
H. Liduina, patrones van Schiedam 

Om 19.30 uur Kerkbestuursvergadering 

AGENDA 

Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen 

en zei tegen haar: 'Weeklaag niet meer.' Hij kwam dichter-

bij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en 

zei: 'Jongeman, ik zeg je: sta op!' De dode richtte zich op en 

begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.  

Lucas 7,13-15 

Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Simon 

antwoordde: 'Ik veronderstel degene aan wie hij het groot-

ste bedrag heeft kwijtgescholden.' Hij zei tegen hem: 'Dat is 

juist geoordeeld.' Lucas 7,42-43 
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Dinsdag 15 juni   

Wijklunch  Aanvang 12.00 uur 
 

Vrijdag 18 juni 

H. Hart van Jezus                                    Hoogfeest  

Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het 

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

Voorgangers: pastor C. Biesjot en Lidwien Meijer. 

Aansluitend gaan onze vrijwilligers een feestje vie-

ren in de pastorie. (Zie blz. 2) 
 

Zondag 20 juni 

12e Zondag door het jaar 

Vaderdag 

Om 9.45 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel. 

Orgel: Nel de Heer 

Voorg.: pastoor R.M. Kuypers 

Zacharia 12,10-11; 13,1  / Lucas 9,18-24 

Maandag 21 juni  H. Aloïsius Conzaga 
 

Dinsdag 22 juni  HH. John Fisher en Thomas More 
 

Donderdag 24 juni   

Slotviering St. Jozefschool  Aanvang: 9.30 uur 
 

Vrijdag 25 juni 

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 27 juni 

13e Zondag door het jaar 

O.L.V. van Altijddurende bijstand 

Om 09.45 uur Woord- en com-

munieviering met zang van het 

H. Hartkoor. 

Orgel: Henry de Wolf 

Voorganger: diaken J. Collignon  

Koningen 19,16b.19-21 / Lucas 9,51-62 

Aansluitend op de viering vindt er in de pastorie 

een informatiebijeenkomst plaats over de cluster-

vorming (zie ook blz. 4) 
 

Maandag 28 juni   

HH. Petrus en Paulus, apostelen          hoogfeest 

Weer een ander zei: 'Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe 

dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.' Jezus zei 

tegen hem: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom 

blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.'  

Lucas 9,61-62 

Hij zei tegen hen: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus 

antwoordde: 'De door God gezonden Messias.' Hij beval 

hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: 

'De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, 

de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen 

en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden 

opgewekt.'  Lucas 9,20-22 
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O.L.V. van Altijddurende Bijstand 
In de Mariakapel in onze kerk bevindt zich een 

kunstwerk van André Henderickx, een gebrand-

schilderd glas-in-loodraam, voorstellende Onze-

Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. In de  

voorbije Mariamaand is de verlichting van het 

raam geheel herzien en in orde gemaakt. Een 

mooie aanleiding om iets over de achtergrond van 

de afbeelding te vertellen. 
 

O.L.V. van Altijddurende 

Bijstand is een titel van Ma-

ria, die in verband staat met 

een icoon. Deze icoon toont 

de beeltenis van de Maagd 

Maria, met aan de linkerzij-

de de aartsengel Michaël met 

lans en spons als voorwerpen 

van Jezus' kruisiging, en aan 

de rechterzijde de aartsengel 

Gabriël met een 3-kruis en 

spijkers.  

Maria staat afgebeeld tegen 

een gouden achtergrond. 

Maar ze staat er niet alleen: 

zij is de Moeder van God, zoals de Griekse hoofd-

letters aangeven boven haar hoofd: Mètèr Théou. 

Jezus is de Zoon van God, Hij is God. Heel haar 

grootheid heeft ze vanwege Christus, haar zoon. 

Haar fundamentele waardigheid is gelegen in haar 

goddelijke moederschap. We mogen Maria dan ook 

nooit los zien van Jezus, de Christus. Naast de fi-

guur van Jezus staan de beginletters van "Jezus 

Christus" en in de nimbus of aureool staan ook de 

traditionele Griekse letters die betekenen: ho Oon, 

de Zijnde, Hij die is, in feite een verwijzing naar 

zijn goddelijkheid, opdat we ons niet zouden ver-

gissen in dat angstige kind. 

Want dat is toch het thema van deze icoon. Het 

kind Jezus kijkt bang naar de beide aartsengelen 

die attributen bij zich hebben die wijzen naar het 

lijden van Jezus. Het kind zoekt troost bij zijn 

moeder, en omklemt met zijn handjes de duim van 

Maria. Maria's blik spreekt van opgebrachte gela-

tenheid en bereidheid om haar zoon te volgen, hem 

niet in de weg te staan en hem zijn weg te laten 

gaan. De uitdrukking van de Maria is plechtig en 

gericht op de kijker in plaats van haar zoon. Als 

troosteres van alle mensen in nood, die haar kun-

nen aanroepen voor bijstand of voorspraak: Maria 

wil ons altijd bijstaan, wat er ook gebeurt. 
 

HEILIGEN 
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Het origineel 

De originele icoon wordt bewaard in de kerk van 

de heilige Alfonsus van Liguori te Rome, de hoofd-

kerk van de Congregatie van de Allerheiligste Ver-

losser ofwel de Redemptoristen. De icoon heeft 

een lange geschiedenis achter de rug. 

Als de Turken in 1453 Constantinopel binnenval-

len, vernietigen zij 'de Hoop van de Christenen', de 

icoon van Onze Lieve Vrouw die door de evange-

list Lucas zou zijn geschilderd. Een kopie van de 

afbeelding werd op Kreta vereerd. Deze icoon 

wordt in de vijftiende eeuw door een westerse 

koopman gestolen, die op zijn sterfbed wroeging 

krijgt. Hij weet een vriend zover te krijgen dat hij 

de icoon naar een waardige plaats brengt. Na veel 

vertraging komt de icoon terecht in de Matteüskerk 

te Rome, alwaar op voorspraak vele wonderen ge-

beuren. In 1798, bij de verovering van Rome door 

de Fransen, wordt de icoon verstopt in een klooster 

en raakt in vergetelheid. De Italiaanse monnik 

Agostino Oregetti wil als laatste der mohikanen 

het geheim niet zijn graf mee innemen en onthult 

het in 1863 aan de misdienaar Michaël Marchi. 

Deze treedt in bij de redemptoristen en als hij bij 

toeval de naam van Onze Lieve Vrouw van Altijd-

durende Bijstand hoort vallen, licht hij zijn overste 

in. Het verhaal van de wedervondst van de icoon 

bereikt paus Pius IX, die de paters opdraagt om tot 

in eeuwigheid voor de icoon te zorgen en de beel-

tenis over de wereld te verspreiden. De icoon krijgt 

zelfs een eigen feestdag en wel op 27 juni. 
 

In oktober 1990 werd de icoon van boven het al-

taar weggehaald om enige foto's te maken omdat 

er van over de hele wereld vraag naar was. Men 

stelde toen vast dat het hout en de verf zwaar be-

schadigd waren, wegens temperatuurverschillen en 

eerdere onhandige bijschilderingen (retouches). 

Experts van Vaticaanse musea worden geconsul-

teerd en besloten wordt om de icoon schoon te ma-

ken en te restaureren. Bij het onderzoek ontdekte 

men dat de icoon gemaakt werd tussen 1325 en 

1480. Maar bij het bestuderen van de pigmentatie 

van de verf, moest men deze dateren na de 17de 

eeuw. Zo komt het dat men op de icoon zowel oos-

terse als ook westerse elementen aantreft, speciaal 

in de aangezichten. Enkele toevoegsels aan de icoon 

werden bij de restauratie verwijderd: de kronen 

van Maria en Jezus. 
 

Sandaaltje 

Naast het lijdensvisioen en de omstrengeling van 

de handen is er nog een derde aandachtscentrum 

beneden: het sandaaltje dat van het voetje glijdt…  
Er wordt allerlei betekenissen aan toegeschreven: 
gewoon de angst (Jezus schrikt bij het zicht van de 
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lijdensinstrumenten, waardoor het sandaaltje los-
raakt), een verwijzing naar Genesis 3 (De duivel 
tracht de hiel van het kind te bijten maar hij slaagt 
er slechts in het sandaaltje los te maken), de men-
selijkheid van Christus (in de icoontraditie wordt 
de onderkant van de voet getoond als teken van de 
menselijkheid, Jezus die mens is geworden), tot 
zelfs een louter devotionele uitleg ("wees niet al te 
ongerust over al deze sandalen, al deze menselijke 
zekerheden die u uiteindelijk in de steek zullen la-
ten, alleen Jezus is jullie zekerheid"). 
 

Wellicht dat u na deze toelichting anders aankijkt 
tegen de afbeelding van OLV van Altijddurende 
Bijstand. Overigens vindt u achterin de kerk no-
veenkaarsen met dezelfde icoon afgebeeld. 
 

 
 
 
 
               

In het meinummer heeft u kunnen lezen over de 
eerste bijeenkomsten van zeven jongeren op weg 
naar het sacrament van het vormsel. Hier is het 
vervolg van hun voorbereiding. 
 

Op de vierde bijeenkomst hebben de pastores ver-
teld over heiligen die hen inspireren en gesproken 
over voorbeelden van nu. Daarna werden de jonge-
ren aan het werk gezet met behulp van zoekplaten. 
Op de eerste plaat waren afbeeldingen te zien van 
wat je met je handen allemaal kunt uitdrukken. Zo-
als beschermen, helpen enzovoorts. Op een tweede 
afbeelding waren allerlei soorten olie te zien. De 
vraag hierbij was om te beschrijven wat de wer-
king van elke soort is. Olie kan onder meer soepel 
maken, smeren zodat iets beter werkt, kracht ge-
ven. 
Daarna ging het gesprek over de betekenis van de 
handoplegging van de bisschop en de ouders die 
handen op je schouders leggen, letterlijk achter je 
staan. 
 

De bijeenkomst op 16 mei was geheel gewijd aan 
de geloofsbelijdenis. We hebben de tekst zin voor 
zin gelezen en eens gekeken bij welke zin Kerst-
mis, Pasen en Hemelvaart hoorden.  
Wat vind je een mooie zin, waar sta je achter en 
wat begrijp je niet? 
Dat leidde tot een mooi dieper gesprek waarbij al-
lerlei zaken aan de oppervlakte kwamen, zoals de 
verschillende beelden van God die we hebben, de 
vragen over hemel en hel, deskundig toegelicht 
door Coert Biesjot en Lidwien Meijer. 
 

Op 22 mei zijn we als groep naar de 'Vuurdoop' in 
Rotterdam geweest. Een dag georganiseerd door 
het bisdom, voor alle jongeren die dit jaar gevormd 

VORMSEL 
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worden. Dit jaar waren er 1390 aanmeldingen voor 
deze dag.  
De middag werd geopend door de bisschop waarna 
vuurspuwers uit België een spectaculaire act lieten 
zien. Hierna volgden we drie workshops: een pro-
gramma van Rock Solid, waarbij de jongeren op 
een leuke, speelse manier uitgedaagd werden en 
vragen moesten beantwoorden en nadenken over 
wat ze nu eens deze week voor een ander kunnen 
doen. De tweede workshop was geïmproviseerd 
theater en de derde een enge tocht door de donkere 
gewelven van de kathedraal. Onderweg zagen we 
de geesten van de kerk, die zich slechts eenmaal 
per jaar laten zien. 
Daarna werden we vermaakt door een goochelaar; 
hoewel we er met onze neus bovenop stonden, be-
grepen we er niets van! Isaure kreeg één balletje in 
haar handen en had er plots twee! Bob kan thuis 
gaan oefenen met het goocheltouw dat hij kreeg, 
hij had al één truc door. De middag werd gezamen-
lijk afgesloten met gospelzang en het pinksterevan-
gelie en gebed. 
Kortom, een hele leuke inspirerende middag of zoals 
de jongeren het uitdrukten: super lauw! 

namens de werkgroep  
Marian Bergwerf 

 
 
 
 
 

 

Pastoor Kuypers 
Onderzoek heeft uitgewezen dat pastoor Kuypers 
nogmaals geopereerd moet worden en wel op 30 
juni a.s. Daarna moet hij nog zo'n drie weken in 
het ziekenhuis verblijven en zal hij drie maanden 
rust moeten nemen. Voor het zover is, gaat hij bij 
ons voor op zondag 20 juni a.s.  
Wij wensen pastoor Kuypers heel veel sterkte toe! 
 

Week Nederlandse Missionaris 
De deurcollecte voor de onze missionarissen vori-
ge maand heeft € 70,75 opgebracht.  
Alle gevers hartelijk dank! 
 

Onderscheiden 
Onze parochie telt sinds 30 april een Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau: Anne van Noortwijk – 
van de Havendijk – viel de eer te beurt door burge-
meester Wilma Verver te worden onderscheiden. 
Dit vanwege haar inzet van 38 jaar in wat ooit De 
Vier Molens heette, nu de Vijf Molens, het dien-
stencentrum van voorheen Ouderenwerk, nu Seni-
orenwelzijn. Samen met nog een tiental Schiedam-
mers en twee 'collega's' die actief zijn in de Vijf 
Molens, werd mevrouw Van Noortwijk (81) op het 
stadhuis ontvangen.  
Zij was op slinkse wijze door haar kleinzoon uitge- 

NIEUWS 
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nodigd om samen een dagje op pad te gaan, 'maar 
trek wel iets netjes aan'. "We hadden een hele leu-
ke ochtend, met een glaasje en een speech." 
Mevrouw Van Noortwijk is tientallen jaren gast-
vrouw in het dienstencentrum. Ze was betrokken 
bij de maaltijd, de contributiebetaling en het op-
stellen van programma's. Dit jaar werkt de gezond-
heid, met name de benen, wat tegen, zodat ze al 
langere tijd verstek moest laten gaan. "Maar afge-
lopen week heb ik weer geholpen bij een vismaal-
tijd en dat ging best goed." 
Veel Heilig Hart-vrijwilligers kennen Anne van 
Noortwijk ook vanwege haar aandacht voor de in-
wendige mens; de laatste jaren verzorgt zij de 
broodjes voor de mensen achter de stands van de 
rommelmarkt. De parochie is reuze trots op haar 
en feliciteert haar van harte met deze toch wel heel 
bijzondere onderscheiding.  
 

De pastoraatsgroep 
 

P.S. Heeft iemand weet van andere parochianen met een 
ridderorde of andere belangrijke onderscheiding? 
 

Oostercantorij 
De voorbereidingen zijn in volle gang voor de komst 
van de Oostercantorij naar onze kerk. Op de eerste 
zondag van juni, de 6de, is het zo ver. Het koor ver-
zorgt dan het muzikale deel van de viering.  
De cantorij zingt de Missa sine nomine van Ludovi-
co Grossi da Viadana. Deze componist nam de 
naam van zijn geboortestad Viadana aan, toen hij 
intrad in de orde van de Franciscaanse Minderbroe-
ders. Zijn werk, uit de eind zestiende, begin zeven-
tiende eeuw, markeert het eind van de renaissance 
en het begin van de barok. 
Verder brengt de Oostercantorij drie motetten: het 
Ave Verum Corpus van William Byrd, Gustate et 
videte van Heinrich Isaac en Cantate Domino van 
Giovanni Croce. Al deze composities zullen a capel-
la worden gezongen. 
Volgens ons een gastoptreden dat u niet mag mis-
sen! 
 

de pastoraatsgroep 

 
 
 

 
 

 Op het geluk moet je niet wachten.  
Je moet het tegemoet gaan. 

 

uit: Gerarduskalender 

BIJZONDERE VIERINGEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Op zondag 21 maart 2010 werd  

in onze kerk gedoopt 
 

Wouter Jeroen Adriaan 
Buckens 

 

------- 
Op woensdag 14 april 2010 is op 91-jarige leeftijd 

overleden 

Ria Vincent - van Mol 
 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 
in onze gebeden 

 

------- 
 

 

Op zondag 2 mei 2010 werd na de Mis  
in onze kerk gedoopt 

 

Olivier Nikolaas Jonczyk 
 

Wij feliciteren de ouders, peter en meter,  
familie vrienden en kennissen van beide  

dopelingen met deze heugelijke gebeurtenis! 

 

 

 

 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
De rozen met intenties in de Liduinakapel staan er 
nog. Bijzondere ervaringen en uitspraken waren er 
ook deze keer weer. Voor het vijfde jaar werden er 
de afgelopen periode in onze kerk de Speurtochten 
voor de schoolklassen 3 en 7 gehouden. 
Wat is er dan zo bijzonder aan die speurtochten? 
Voor een buitenstaander die de kerk komt binnen-
lopen tijdens zo'n speurtocht – dat gebeurt overi-
gens regelmatig – is er niets anders te zien dan 
plukjes kinderen die verspreid door de kerk lopen, 
op de grond zitten, tekenen of overleggen. Een 
beetje rommelig toont het misschien zelfs. Maar 
wist u dat, als je die spannende trap beklimt het 
linker- of rechterkoor op, je boven God tegen-
komt? Dat we in de kerk voorlezen uit de Blijbel? 
Dat de kinderen met hun groepje een intens mo-
ment beleven wanneer zij gezamenlijk – in stilte – 
in de Mariakapel een kaars opsteken voor iemand? 
Dat er persoonlijke verhalen of vragen loskomen 
bij het ruiken van de wierook of het schrijven van 
een intentie bij Liduina? Waar denkt u nou dat 
God woont? En dat de kinderen spannende mo-

FAMILIEBERICHTEN 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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menten beleven bij het beklimmen van het eerste 
stuk van de klokkentoren en het uurwerk bewonde-
ren en verhalen horen over onderduikers in de 
kerk? Elke speurtocht vertrekken de kinderen an-
ders dan ze binnenkwamen. Zelfs de begeleiders 
van de speurtocht zijn even opgetild door de kinde-
ren en hun beleving van de ruimte van onze paro-
chiekerk…  
Ook een bijzonder moment met de kinderen hopen 
we te beleven wanneer zondag 13 juni aanstaande 
in de zondagsviering. Tien kinderen, waaronder 3 
uit de parochie St. Liduina en OLV Rozenkrans, 
worden gevormd door Vicaris Verbakel. Het Gos-
pelkoor met solisten Ragnild van Wijk en Gwyn-
lenn Leito zal, net als met Palmpasen, de viering 
muzikaal opluisteren. Voor het koor zijn nog zan-
gers van harte welkom om mee te doen! De repeti-
ties van het Gospelkoor zijn op: donderdagavond 3 
juni, maandagavond 7 juni en woensdagavond 9 
juni. Let op: de laatstgenoemde repetitie (9 juni) 
kan worden verplaatst naar vrijdagavond 11 juni. 
De koorleden zullen hiervan tijdig op de hoogte 
worden gesteld. Alle repetities beginnen om 19.30 
uur. Groot zangtalent wordt niet gevraagd, wel en-
thousiasme. Ook deze keer is er de unieke gelegen-
heid om al zingend van originele gospels te genie-
ten. Wie doet er mee? Bel of mail even naar onder-
getekende.  

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

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

 

"Of de tijd ook snel gaat! Het is vandaag alweer precies 

één jaar geleden dat je onze trouwdag vergeten was!" 

HUMOR IN DE KERK 


