MET BRANDEND HART

DE DAGE VA DE DUIF
De tienergroep van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam maakte een fotoserie met een doosje waarop het woord ‘God’ stond. Her en der werd het in
de stad neer gezet. Naast verbaasde blikken van
mensen, zie je op de foto’s ook onbezorgde duiven
rond het doosje lopen. En bijbels gezien is dat niet
zo verwonderlijk. Er zijn verhalen waarin de Geest
van God geassocieerd wordt met een duif. Als Jezus door Johannes gedoopt is, ziet hij Gods Geest
- als was het een duif - uit de hemel neerdalen.
Maar waarom de heilige Geest niet vergeleken met
een roodborst of met een merel?
Een duif is een alleraardigste vogel. Ze is zacht en
vredelievend, trouw en bekoorlijk. Ooit dacht men
dat haar lieve karakter een biologische oorzaak
had: de duif zou geen gal hebben. Dus kon ze haar
gal niet spuwen, laat staan bitter of zwartgallig
zijn. Maar er is ook nog een andere kant.
Het Hebreeuwse woord voor duif is ionah. Het is
afgeleid van het werkwoord ana (klagen). Je hoeft
geen vogelkenner te zijn om dat te herkennen. De
duif maakt inderdaad een wat klaaglijk geluid.
Wat de profeet Jona in de stad Niniveh moet doen
is dus duidelijk: zijn naam waarmaken. Hij moet
het onrecht in de stad aanklagen, hij moet ‘ho’ roepen, zoals je een kind waarschuwt dat met vuur
speelt of dat langs een afgrond loopt.
Het is dus niet zomaar een toevallige vogel waar
de Geest van God mee vergeleken wordt. De duif
staat voor vrede en protest. Bij de heilige Geest
horen woorden als ‘warmte’ en ‘harmonie’, maar
ook woorden als ‘windvlaag’ en ‘vuur’. De heilige
Geest maakt zich merkbaar in ‘liefde, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5,22), maar de
Geest is ook: hartstocht en waagstuk, opstanding
en opstand tegen alles wat doods en dood is.
Scharnier en middelpunt van de geschiedenis van
Gods Geest is Jezus Christus. Als Jezus weer op de
oever van de Jordaan is geklommen, ziet hij de
Geest – als was het een duif – op hem neerdalen en
sindsdien is deze vogel Gods niet van zijn schouders geweken.
Nu snap ik ook waarom Lukas in zijn evangelie
van Jezus zegt: ‘Zie, meer dan Jona is hier’. Als er
één profeet was die vrede bracht en onrecht aan-
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klaagde, dan was hij het wel. De Geest is zijn
Geest, omdat de beweging van God in Hem volledig heeft plaatsgevonden. Met Pinksteren vieren
we dat Gods Geest rijkelijk wordt uitgestort. Kunstenaars van alle eeuwen tonen die uitstorting als
een duif, neerdalend op de leerlingen. De Pinksterdagen zijn de dagen van de duif. Ik hoop dat deze
dagen voor u zalig zullen zijn.
pastor Kees Koeleman
VORMSEL

Beste parochianen in Schiedam en Vlaardingen,
Met de werkgroep Vormsel zijn we begonnen met
de voorbereidingen op het vormsel.
We zijn op 11 februari gestart met zeven jongeren
en inmiddels zijn er nog twee bijgekomen.
De jongeren komen uit de Heilig Hartparochie
(Schiedam-Zuid), de Jacobus en Martinusparochie
(Schiedam-Noord) en de Willibrordparochie (Vlaardingen) en ze heten: Sandra Punt, Janneke Slagboom, Clarice Hoogervorst, Kim Groenendaal,
Frans van Waart, Lizzy Staal, Celine Koevermans,
Nathalie Schoel en Aimee Solange.
Na een eerste kennismaking zijn we bezig gegaan
met het thema ‘Kracht’.
Tijdens het project hebben we het over vragen zoals: Waar komt het nu eigenlijk op aan? Wat is de
kern van mijn leven?
Vragen die niet voor het opscheppen liggen, we
gaan op zoek naar onze eigenschappen en geloof.
We hebben een leerzame speurtocht gehouden en
zijn met de geloofsbelijdenis bezig geweest; Waar
herken je jezelf in en wat vind je moeilijk?
De avonden worden afwisselend gehouden in de
Jacobuskerk en de Pax Christikerk.
Op 15 mei zijn we in Rotterdam gaan helpen met
het bedienen van dak- en thuislozen, die bij de zusters van Moeder Theresa komen eten. Een indrukwekkende ervaring!
De jongeren worden op 5 juni gevormd in Maassluis samen met de jongeren van de St. Liduina en
O.L.V. Rozenkransparochie uit Schiedam en de
jongeren uit de Andreas, Petrus en Paulusparochie
(Maassluis).
Het Heilig Vormsel zal worden toegediend door
vormheer C. Bergs. Deze viering begint om 10.00
uur. U bent allen van harte welkom.
Namens de werkgroep,
Cora Snoeren
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MISINTENTIES

Zondag 5 juni
Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor
Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius
Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth
Helena van Noordt, Aad Osterholt, ouders Over de
Vest – Franken, ouders Van der Pas – Van Mil,
Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna
van Riet, ouders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde.
Zondag 12 juni
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders
Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek,
ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor
Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria
Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der Plas – Lips, Piet
van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben
Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie
van ’t Zelfde
Zondag 19 juni
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers,
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten,
Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap,
Luud en Lenie van 't Zelfde
Zondag 26 juni
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van
der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,
Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van
der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde.
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CLUSTER NIEUWE MAAS

Informatie over clustervorming binnen ieuwe
Maas ten behoeve van alle parochianen.
Dit communiqué is op 7 mei 2011 gepubliceerd (o.a.
op onze website) en na de zondagsviering van 8 mei
uitgereikt aan de kerkgangers.

aam fusieparochie: DE GOEDE HERDER
Introductie
De parochiebesturen binnen onze regio, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en
O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St.
Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus,
Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus, hebben besloten te gaan fuseren. Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur. Deze nieuwe
parochie is opgebouwd uit zes deelgemeenschappen.
Wat zal er zeker NIET veranderen door de fusie
van deze parochies?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk
dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen deelgemeenschap.
Overeenstemming tussen de parochies
Zoals we in ons vorig bericht al hebben aangegeven, hebben onze parochies overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder we met elkaar over willen gaan tot een nieuwe, gefuseerde
parochie. Op 29 april 2011 hebben de parochiebesturen formeel bij het bisdom gevraagd om te mogen fuseren. Dit verzoek zal nu worden beoordeeld
door het kathedraal kapittel (een adviesraad van
het bisdom Rotterdam bestaande uit priesters) en
door het managementteam van de bisschop (of beter gezegd: apostolisch administrator). Zij geven
de bisschop een advies over deze fusie aanvraag.
De verwachting is dat dit een positief advies zal
zijn. Vervolgens beslist de bisschop over deze aanvraag. Uitgaande van een positief besluit, legt hij
dit besluit vast in een decreet. In dit decreet staat
per wanneer de nieuwe parochie een feit is. Wij
hebben de bisschop gevraagd om per 1 juli 2011 te
mogen fuseren.
aam voor de nieuwe parochie
Zoals u weet zijn we de afgelopen tijd druk bezig
geweest met het zoeken naar een naam voor de
nieuwe parochie. We hebben u eerst gevraagd ons
namen aan te leveren. Daar hebben we een selectie
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uit gemaakt en die voorgelegd aan de bisschop.
Uiteindelijk hebt u uit twee namen een keuze kunnen maken. De keuze die u gemaakt hebt was helder: een grote meerderheid heeft gekozen voor de
naam: De Goede Herder. Dat is daarmee ook de
naam waar onze nieuwe parochie mee verder zal
gaan. Wellicht ten overvloede: de namen van de
huidige parochies (vanaf 1 juli 2011 deelgemeenschappen genoemd) en hun kerkgebouwen veranderen niet. We zullen het dan bijvoorbeeld hebben
over de parochie: De Goede Herder, deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie; De Goede Herder, deelgemeenschap H. Hart van Jezus etc.
De naam van onze nieuwe parochie is door drie
personen aangedragen. Zij zullen in het zonnetje
worden gezet in de viering bij de oprichting van
onze nieuwe parochie.
Viering start nieuwe parochie
Bij de start van een nieuwe parochie vindt een Heilige eucharistieviering plaats waarin de bisschop
de hoofdcelebrant is en het decreet voorleest over
de nieuwe parochie. In overleg met het bisdom is
gekeken wanneer deze viering plaats kan vinden.
Onze voorkeur ging er naar uit om deze viering in
het eerste weekend van juli 2011 te houden. Dat
bleek helaas niet mogelijk te zijn. De viering zal
nu plaats vinden op zaterdag 17 september om
17.00 uur (dit onder voorbehoud van de instemming van de mogelijk nieuwe bisschop).
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de
naam van onze nieuwe bisschop bekend zal zijn.*
Het is daarom mogelijk dat de nieuwe bisschop bij
de viering op 17 september aanwezig zal zijn. Een
extra reden voor u om te komen!
Tijdens deze viering zullen ook alle mensen bedankt worden die een bijdrage hebben geleverd bij
het tot stand komen van deze fusie.
Na afloop van de eucharistieviering, vieren we de
oprichting van de parochie De Goede Herder graag
samen met u met een hapje en een drankje. We
stellen het zeer op prijs om u tijdens deze bijeenkomst te ontmoeten. U kunt dan ook meteen kennis maken met de leden van ons nieuwe parochiebestuur.
We rekenen op uw komst!
Rest ons voor dit ogenblik nu alvast de vele parochianen die op een of andere wijze, in een taakgroep, in de begeleidingsgroep of tijdens een van
de bijeenkomsten, een bijdrage hebben geleverd
aan het tot stand komen van de parochie De Goede
Herder te bedanken! Wij vinden het geweldig om
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te zien hoe we op veel plaatsen parochianen al naar
elkaar toe hebben zien groeien.
Wij zijn er van overtuigd dat we samen een mooie
toekomst tegemoet zullen gaan. Zeker als wij ons
in ons doen en laten, laten leiden door De Goede
Herder!
Namens de besturen van de zes parochies:
H.H. Andreas, Petrus en Paulus
H. Hart van Jezus
H.H. Jacobus en Martinus
St. Jan de Doper-Visitatie
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
Willibrord
In 2010 zijn vijf nieuwsbrieven verschenen, in
2011 vier. De nieuwsbrieven kunt u nalezen op onze internetsite www.heilighartkerk.nl. Achter in de
kerk liggen ook nog enkele exemplaren.
* bij het opstellen van deze brief was de nieuwe
bisschop van Rotterdam nog niet bekend. Inmiddels weten we wel zijn naam: mgr. J.H.J. van den
Hende (zie blz. 17).
EVEN VOORSTELLEN… (1)

Dag allemaal,
Mijn naam is Emily
Baartmans. Ik ben 17
jaar en zit in VWO5
op Scholengemeenschap Spieringshoek.
Sinds enkele weken
doe ik voor mijn
maatschappelijke stage mee met activiteiten in en rondom de
H. Hartkerk. Onder
andere hielp ik mee
met de voorbereidingen van de rommelmarkt en de
paasviering. Ik hoop nog wat andere creatieve activiteiten te kunnen begeleiden. Erg lang zal ik bovendien niet meelopen, omdat ik een deel van mijn
stage al heb afgerond bij andere organisaties. Deze
stages waren bij KomKids (een kinderdagverblijf),
op mijn school (huiswerkbegeleiding) en bij Frankenland (een verzorgingstehuis). Vooral de stage
met kinderen is mij erg bevallen en ik hoop ook bij
deze kerk met kinderen te kunnen werken.
Ik heb erg veel zin in deze stage en denk hier een
leuke tijd te krijgen.
Graag tot ziens!
Emily
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BOEKEN

Het wonderbaarlijke voorval van de
hond in de nacht
Een roman over autisme, van de auteur Mark Haddon
Hoofdpersoon is de vijftienjarige autistische Christopher. De jongen woont bij zijn vader en deze
heeft hem twee jaar geleden verteld dat Christophers moeder in het ziekenhuis is overleden.
Christopher verdraagt het niet om aangeraakt te
worden, kan geen gezichtsuitdrukkingen interpreteren, begrijpt geen grapjes omdat hij alles letterlijk neemt. Hij ziet alleen logische verklaringen
omdat hij niet goed over weg kan met emoties en
gevoelens. Hij vertrouwt iemand pas als hij veel
van diegene weet en zich veilig voelt. Hij heeft een
fotografisch geheugen, een wiskundeknobbel en
een sterk ontwikkelde logica. Zijn tics bepalen wat
hij wel of niet gaat doen De kleuren van auto's
voorspellen zijn dag en staan symbool voor goed
of slecht.
Op een nacht ontdekt hij de dode hond van de
buurvrouw. Christopher wil er achter komen wie
de hond heeft doodgemaakt en gaat op onderzoek
uit. Het is voor hem een hele stap om de buren te
polsen. Een van de buurvrouwen reageert heel verbaasd als zij hem hoort zeggen dat zijn moeder
dood is en vertelt hem wat zij erover weet.
Christopher schrijft alles in zijn schrift, waar hij
later een boek van wil maken. Op een dag laat hij
het schrift slingeren en als zijn vader het vindt is
hij woedend en verstopt het.
Als Christopher op onderzoek uitgaat, ontdekt hij
in zijn vaders kamer brieven van zijn moeder, aan
hem geadresseerd, ruim na haar dood!
Zijn vader betrapt hem en is woedend, maar biecht
dan op waarom het zo is gelopen. Dat hij na de
eerste leugen over zijn moeder - die er met de
buurman van door ging - de ene na de andere leugen vertelde. Hij voelt zich er schuldig over en bekent dat hij in een blinde woedeaanval de hond had
geslagen.
Christopher is erg ontdaan en gaat met de trein en
metro naar zijn moeder in Londen. Een hele onderneming voor een autistische jongen die nooit verder is geweest dan het einde van zijn straat. Zijn
moeder is dolblij hem te zien en is woedend als zij
hoort dat ze 'doodverklaard' is. Zij probeert hem uit
te leggen waarom zij is weggegaan.
De relatie met de buurman is over en na een paar
dagen besluit zij met Christopher mee naar huis te
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gaan. Na verloop van tijd is er weer contact met
Christophers vader en als hij een hondje van hem
krijgt, lijkt de vader-zoon relatie zich langzaam te
herstellen.
Het boek gaat over de manier waarop we communiceren en vooral hoe we daarbij falen. Christopher
is niet in staat tot normale communicatie, maar
doet wel zijn best de wereld te begrijpen. Mensen
zonder vorm van autisme blijken ook niet altijd
goed in staat met elkaar te communiceren, zoals
blijkt uit het gedrag van de vader. Dit bijzondere
boek geeft inzicht in de moeilijkheden die zich
voor kunnen doen in de wereld van een autistische
jongen en zijn omgeving.
De auteur Mark Haddon is in 1962 in Northampton, Engeland, geboren. Hij studeerde Engels in
Oxford en Engelse literatuur aan de universiteit in
Edinburgh.
Tijdens zijn studie werkte hij met gehandicapte
kinderen, onder andere autistische. Hij heeft naam
gemaakt als illustrator en cartoonist in diverse
kranten en tijdschriften. Daarnaast werkt hij als
vrij kunstenaar en schrijft scenario's voor televisiedrama. Hiervoor heeft hij twee keer een Britse Oscar gewonnen.
Liesbeth Dingenouts
TERUGBLIK

Passie
Het werd een indrukwekkende avond, de Witte
Donderdag in Gouda. Daar op de markt, beroemd
van de Goudse Glazen, bracht een keur van zangers en tv-persoonlijkheden het passieverhaal van
Jezus van Nazareth voor het voetlicht.

Zangeres Do in de rol van Maria

Zo'n vijftienduizend mensen bezochten 'The Passion' en naar schatting een miljoen mensen volg-
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den de tv-uitzendingen. Nadien werd vooral via het
internet nog intensief en lang nagepraat over het
evenement, dan voor veel mensen een kennismaking met het lijdensverhaal was.
Voor wie nog eens na wil genieten: het bisdomblad Tussenbeide besteedt veel aandacht aan The
Passion. Het hele spektakel valt nog terug te kijken
via www.thepassiongouda.nl. Aanbevolen!
COMMUNIEFEEST (1)

De dag van de Eerste Communie is inmiddels
voorbij als u dit stukje onder ogen krijgt. Op het
moment dat ik dit schrijf, zitten wij in de drukste
week van de voorbereiding op dit grote feest.
Wij zijn net door de vijfde poort gegaan, de poort
van samen delen. Samen met de communicantjes
hebben wij een overheerlijk ontbijt gedeeld.
De werkgroep had voor (deel)brood gezorgd en de
kinderen hadden hun favoriete broodbeleg meegenomen om met de anderen te delen.
Het was een waar feest met als verrassing minipannenkoeken… Een foto-impressie zal te zien zijn op
de laatste collage, die wij samen met de communicantjes hebben gemaakt. Dit alles om te laten zien
hoe de voorbereiding op de Eerste Communie was.
In de poort van de herinnering, die wij in de week
ervoor hebben behandeld, hebben de kinderen alles
gehoord over de eucharistieviering. Zij weten nu
hoe een viering is opgebouwd.
Daarvoor hebben ze met elkaar gesproken over
hoe je iemand kunt vergeven en opnieuw beginnen. Toen hebben we ook een kijkje genomen in
de biechtstoel. Interessant, maar ook onwerkelijk.
Iets met iemand weer goed maken en opnieuw beginnen sprak wel aan. Voorbeelden konden de kinderen wel noemen, en dat het soms heel moeilijk is
wisten zij ook te vertellen. Als hulpmiddel maken
de kinderen vanaf nu gebruik van de dobbelsteen
van de liefde, die helpt als het even moeilijk wordt
om te bepalen wat je het beste kunt doen.
In de laatste week voorafgaand aan het communiefeest zullen de ouders bij elkaar komen en o.a. de
speurtocht door de kerk maken, een oefening met
de bijbel doen… misschien hoort u hier of daar
wel hoe dat geweest is.
Vanaf deze plek feliciteert de werkgroep Eerste
Communie alle communicantjes en hun familie
met dit feestelijke sacrament.
Janet Bisschop
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AGENDA

Woensdag 1 juni
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 2 juni Hemelvaart van de Heer
GEEN VIERING
Vrijdag 3 juni Eerste Vrijdag
Zondag 5 juni
Zevende zondag van Pasen
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger: Corry Smits
Handelingen 1,12-14
Johannes 17,1-11a
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:
‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw
Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u
macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen
die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Johannes 17,1-2

Na de Viering is er, zoals op alle andere zondagen,
koffie en thee in de pastorie.
Vormselviering in Maassluis (zie blz. 2)
Maandag 6 juni H. Bonifatius, bisschop
Kerkbestuursvergadering. Aanvang: 20.00 uur
Woensdag 8 juni
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Zondag 12 juni
Hoogfeest van Pinksteren
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het H. Hartkoor
o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger:
pater A. Heeren SDB
Handelingen 2,1-11 Johannes 20,19-23
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader
mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Johannes 20,21-23

Maandag 13 juni Tweede Pinksterdag
H. Antonius van Padua
GEEN VIERING
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Dinsdag 14 juni
H. Liduina, patrones van Schiedam
Om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van H.
Hartkoor. Voorganger: pastor Coert Biesjot.
Om 20.00 uur houdt de heer F. Rosier een lezing
in de pastorie. (zie blz. 12 en 15)
Woensdag 15 juni
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Vrijdag 17 juni
Heilig Hartfeest (zie blz. 17)
Zondag 19 juni
H. Drie-eenheid
Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger:
pastoor Charles Duynstee
Exodus 34,4b.5-6.8-9
Johannes 3,16-18
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader
mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Johannes 20,21-23

Dinsdag 21 juni
H. Aloïsius Conzaga
Woensdag 22 juni
HH. John Fisher en Thomas More
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 23 juni
Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest
Eindviering St. Jozefschool. Aanvang: 09.30 uur
Zondag 26 juni
Sacramentsdag, hoogfeest
Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
Om 09.30 uur Woord- en
Communiedienst met zang
van het H. Hartkoor.
Voorganger: Kees Koeleman
1 Korinthiërs 10,16-17 / Johannes 6,51-58
‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig
leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken.
Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware
drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in
mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door
mij.’
Johannes 6,54-57
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GEZOND IN ZUID

Het boekje Gezond in Zuid is uit! U vindt erin alle
informatie over de verschillende activiteiten die in
het kader van dit samenwerkingsproject in de Gorzen en omstreken worden gehouden.
In juni staan drie informatieve middagen op het
programma: 'Aan de deur wordt niet gekocht', over
het leren afpoeieren van colporteurs en telefonische verkopers; 'Kennismaken met de computer' het spreekt voor zich waar dat over gaat - en
'Ouderenadviseur en ouderenwerker' over de nuttige ondersteuning die deze twee medewerkers van
Seniorenwelzijn kunnen bieden. Op 21 juni staat er
als vanouds een wijklunch op de rol.
Verderop in het jaar ook activiteiten als een film,
een spelletjestoernooi, modeshows, een diner-dansant en nog veel meer.

U kunt de programmaboekjes afhalen in de kerk,
in het wijkcentrum en bij François Haverschmidt.
Dat het u de weg mag wijzen naar een gezonde
zomer en een gezond najaar in zuid!

Liduina-lezing 14 juni
Wat betekent Liduina in onze tijd?
Met zijn unieke verteltrant zal de heer Rosier u
meenemen langs het leven van Liduina en ingaan op de mystiek van onze stadsheilige.
De avond start om 19.00 uur met
een Eucharistieviering.
Voorganger zal zijn: pastor C. Biesjot.
Het Heilig Hartkoor luistert de viering op.
De lezing begint om 20.00 uur tot ongeveer
22.30 uur met een korte pauze tussentijds.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten
met een glaasje en een hapje.
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PASTORAATSGROEPENDAG

We namen deel als vertegenwoordigers van de H.
Hartparochie deel aan de jaarlijkse ontmoetingsdag
voor leden van pastoraatsgroepen. Er kwamen op
14 mei in Den Haag zo´n tachtig mensen uit het
bisdom Rotterdam af op deze dag. Zij hoorden een
inleiding door dr. Kees de Groot: “Meer dan gezelligheid. Hoe ben je als parochie dienstbaar aan
mensen?” Een inspirerend verhaal, dat vanuit verschillende perspectieven de gastvrijheid van een
parochie belichtte. In kleine groepen werd hierover
verder gepraat en werden inzichten en meningen
uitgewisseld.
Het middagprogramma bestond uit ontmoetingen
met mensen die in hetzelfde taakveld werkzaam
zijn: vieren, dienen, leren, pastoraat of gemeenschapsopbouw. Daar werden onder leiding van een
medewerker van het bisdom ervaringen uitgewisseld. Leuk ook om te merken dat er veel verschillen tussen parochies zijn: groot of klein, in een
stad of dorp, die elk hun eigen “werkwijze” hebben. Soms met grote verschillen, maar ook met
verrassend veel dezelfde zorgen en vragen. Heel
erg leerzaam en praktisch!
Na een korte afsluitende viering keerden we geïnspireerd weer terug naar Schiedam.
Corry Smits en Marian Bergwerf
EVEN VOORSTELLEN… (2)

Hallo!
Ik ben Pam van Nieuwenhuize en ik ben 16
jaar oud. Ik zit in 5VWO
op scholengemeenschap
Spieringshoek in Schiedam.
Mijn hobby’s zijn hockeyen, zingen en wat
leuks doen met vriendinnen. Ik moet dit jaar voor
school een maatschappelijke stage afronden, en heb
mijn keuze gemaakt: de Heilig Hartkerk, ook wel
de Gorzenkerk in Schiedam.
Ik ben zelf niet gelovig, maar het lijkt me heel erg
leuk om vrijwilligerswerk op dit gebied te doen.
Ik hoop dat ik in mijn stage een leuke tijd heb en
goeie herinneringen op doe, maar ik weet zeker dat
dat wel goed zal komen!
Pam
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ZANGKOOR

ZIGE IS GOED VOOR U!
Zingen is goed tegen stress en verhoogt de weerstand. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Frankfurt, gepubliceerd Journal of Behavioral Medicine (jrg. 27, nr. 6, dec. 2004).
Leden van een amateurkoor werd gevraagd bloed
af te staan tijdens een paar repetities voor een uitvoering. Het bleek dat na een uur zingen hun bloed
aanmerkelijk meer afweerstoffen bevatte dan normaal. Bovendien was de stemming van de koorleden ná de repetities aanmerkelijk verbeterd. Het
frappante was dat er tijdens het luisteren naar dezelfde koorstukken bij koorleden geen noemenswaardige veranderingen optraden in de concentratie van afweerstoffen.
Zingen in een projectvorm
Omdat het Heilig Hartkoor iedereen een goede gezondheid toewenst, staat het koor open voor nieuwe leden. Als u het leuk vindt om te zingen, maar
niet gebonden wilt zijn aan een koor, is er nog een
andere optie. Een of twee keer per jaar zal er gerepeteerd worden voor een project. Over de precieze
vorm is nog niet besloten, de grote lijnen zijn onlangs besproken op de jaarlijkse ledenvergadering
van het koor.
In het eerste project zal worden toegewerkt naar
Kerstmis (Nachtmis en Eerste Kerstdag).
De gastzangers krijgen muziek van de - meestal vierstemmige liederen en moeten een minimum
aantal repetities mee-oefenen.
Heeft u interesse? Schiet de dirigent/organist aan,
of kom eens informeren op een koorrepetitie.
Het koor repeteert elke dinsdag van 19.45 tot 21.45
uur. De laatste repetitie voor de zomervakantie is
dinsdag 21 juni. Eind augustus is de rustperiode
voor het koor voorbij en kan weer gewerkt worden
aan een verhoging van de afweerstoffen in het
bloed en aan de stemming van de koorleden.
SPREUK VAN DE MAAND

Liefde is gratis. Raar dat sommigen
er dan nog zo zuinig mee zijn!
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H. LIDUINA

Lezing Liduina-ramen
Slechts weinigen zal zijn ontgaan dat onze kerk is
verrijkt met twee glas-in-loodpanelen met taferelen
uit het leven van Liduina. De druk bezochte inzegening vond plaats op 13 februari j.l. Aansluitend
was er een lezing gepland over de Liduinaramen,
verzorgd door de heer Frans Rosier. Wegens ziekte
moest de lezing helaas worden afgelast. Maar wat
in het vat zit, verzuurt niet. Op de officiële gedenkdag van Liduina, 14 juni, zal de heer Rosier een
nieuwe poging doen. Voorafgaand aan de lezing is
een plechtige eucharistieviering, gewijd aan Liduina. Voorganger is pastor Coert Biesjot, het H.
Hartkoor zal de viering muzikaal opluisteren.

Tijdens de viering op Witte Donderdag van de Jozefschool
was de kerk versierd met plm. 550 ‘papieren’-glas-inloodraampjes. <a een sla-oliebad werden de kunstwerkjes
doorzichtig! Meer foto´s staan op www.heilighartkerk.nl.

Aardig om in dit bestek te melden, is dat de Schiedamse heilige Liduina hernieuwde aandacht heeft
gekregen. Zo zijn de nieuwe glas-in-loodpanelen
van Liduina opgenomen in de speurtochten voor
scholieren. Glaskunstenaar Henk van Kooy wilde
kindvriendelijke taferelen afbeelden, juist om terug
te keren naar de eenvoud en essentie van Liduina,
en haar zodoende aansprekend te laten zijn voor
alle leeftijden. Vooral het paneel met Liduina als
biddend meisje bij Maria trekt de aandacht!
De liturgiegroep van de Jozefschool vond in de
Liduinapanelen een mooie aanleiding om alle leerlingen een glas-in-loodraam te laten ontwerpen
met het thema ‘lijden’, het centrale thema in de
Goede Week en bij Liduina. Na afloop van de viering hebben de leerlingen de bontgekleurde doorzichtige werkstukken mee naar huis genomen,
waar ze ongetwijfeld op een prominente plek de
paasdagen hebben opgeluisterd.
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H. HARTKERK FOREVER!

SAME STERK VOOR DE GORZEKERK
In de maanden mei en juni komen de schoolklassen
weer naar de kerk voor hun speurtocht. In totaal zijn
dat negen schoolklassen dit jaar. Dat betekent dat
zo’n 250 kinderen met foto’s in de hand, de kerk van
een heel andere kant hebben bekeken. De kinderen
kennen de kerk van de schoolvieringen, maar rondlopen, de toren bekijken en leren over Liduina, wierook en liturgische kleuren, is toch weer iets heel
anders.
Nieuw dit jaar was de speurtocht voor ouders. U leest
het goed. Normaal gesproken begeleiden ouders die
zich daarvoor opgeven een groepje van vier of vijf
kinderen van een schoolklas door de kerk. Maar deze
keer was de speurtocht speciaal voor volwassenen
opgezet. De ouders van de communicantjes togen op
25 mei naar de kerk om - met eigen vragen en opdrachten - de kerk van een heel andere kant te leren
kennen.
Dit seizoen ontvingen we zes leerlingen van scholengemeenschap Spieringshoek die hun maatschappelijke stage bij ons liepen. Inmiddels hebben de stagiairs
hun uren zo goed als afgerond bij ons. Hun werkzaamheden waren zeer divers: helpen bij de rommelmarkt (of het klaarzetten) bij de lichtjestocht, bij de
speurtochten door de kerk, het boekjes maken en helpen bij het knutselen voor de vastenactie door de kinderen. De stagiairs vatten hun tijd bij onze parochie
samen met: “Het was leuk en leerzaam. We waren
verbaasd dat er zoveel verschillende dingen georganiseerd werden!”
Een volgend schooljaar verwelkomen we graag weer
van dergelijke enthousiaste leerlingen!
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
COMMUNIEFEEST (2)

Het is inmiddels een uurtje of twee na afloop van de
viering van de Eerste Communie en ik mag nog even
snel vertellen hoe de viering is verlopen.
Daar kan ik heel kort in zijn: het was een viering om
nog vaak aan terug te denken.
Samen aan tafel om Jezus te ontvangen in het brood
en de wijn. Dat was het mooiste moment in de viering. De viering werd opgeluisterd door een kinderkoor van broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Zij hebben heel mooi gezongen, maar het lied
van de poorten hebben de communicantjes zonder
koor toch ook prachtig gezongen.
Ik denk dat alle mensen die in de kerk waren het met
mij eens zijn als ik zeg dat het heel fijn was om erbij
te mogen zijn.
Janet
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BISDOM

ieuwe bisschop
Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van
den Hende wordt de opvolger van mgr. Ad van
Luyn, als bisschop van
Rotterdam. De benoeming
van de huidige bisschop
van Breda werd op 10 mei
bekendgemaakt. 'Je zegt ja
in geloof', legde de nieuwe bisschop uit. Hij neemt
officieel op 2 juli 'de bisschopszetel in bezit'. Een
keuze in het verlengde van zijn eerste 'ja', die voor
het priesterschap, aldus Van den Hende.
Hij wordt de vijfde bisschop aan het Koningin Emmaplein in Rotterdam en volgt mgr. Ad van Luyn
op die op 75-jarige leeftijd met pensioen
(emeritaat) gaat. Het afscheid van Van Luyn staat
gepland op 18 juni.
De Heilig Hartparochie wenst bisschop Van den
Hende Gods zegen bij het vervullen van deze
mooie en belangrijke taak in de kerk, en voor de
samenleving van Zuid-Holland.
HEILIG HARTFEEST

Na opnieuw een seizoen van inzet, creativiteit,
spierkracht en denkkracht, werk op de voorgrond
en werk in de coulissen, zegt onze parochie al haar
vrijwilligers graag van harte dank. Dit zullen we
doen met het Heilig Hartfeest dat we als gemeenschap dit jaar vieren op 17 juni. De avond beginnen we om 19.00 uur met een Eucharistieviering in
de kerk. Voorganger zal zijn pastor Biesjot en ons
eigen Heilig Hartkoor zal de viering opluisteren.
Daarna staat in de pastorie een kopje koffie met
lekkers klaar.
Ook ontvangen we opnieuw
een bijzondere gast. Vinoloog Ton Heuchemer zal deze avond een wijnproeverij
leiden en ons onder het motto ‘Zomer’ meenemen langs
de heerlijkste wijnoorden,
ons laten kennismaken met
nieuwe smaken en onze kennis bijspijkeren over wijn en alles wat daarbij komt
kijken. Alle vrijwilligers ontvangen vanzelfsprekend een persoonlijke uitnodiging. Tot 17 juni!
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HISTORIE GORZENKERK

De Goede Herder
De Heilig Hartparochie gaat vanaf 1 juli 2011 op
in de grote parochie De Goede Herder, bestaande
uit de zes voormalige parochies van Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis.
“De Goede Herder”, wat heeft de H. Hartkerk met
die naam? Toeval wil dat aan de voorgevel van de
kerk een drie meter hoog beeld, of beter gezegd,
reliëf boven de ingang hangt. Het heeft er niet altijd gehangen. Zonder bouwkundige problemen,
had het waarschijnlijk nooit de gevel gesierd.
Het voorportaal der verzakkingen
Sinds de bouw van de kerk in 1926, kampte de
kerk met verzakkingen. De dijk waartegen de kerk
is gebouwd, "duwde" tegen de fundering van het
voorportaal van de kerk, dat op zijn beurt trok aan
de voorgevel van de kerk, waarmee het verbonden
was. Al in de jaren dertig zijn er bouwkundige ingrepen toegepast om het voorportaal te stabiliseren. Ook in de jaren veertig. Niets hielp. Totdat in
1949 het portaal met een grote klap losscheurde
van de voorgevel. Enerzijds stopte daarop het werken van de voorgevel, wat een hele opluchting was,
omdat bleek dat er niets mis was met de heipalen
onder de voorgevel en de kerk. Anderzijds moest
de beschadigde voorgevel gerepareerd worden en
de oorzaak van alle ellende (het voorportaal) worden weggenomen.
Op voorstel van architect Coen Kramers besloot
het kerkbestuur tot een drastische ingreep. De
voorgevel, het voorportaal en beide zij-ingangen
werden steen voor steen afgebroken en in gewijzigde vorm weer opgebouwd. In 1963 stond de
kerk in de steigers en braken slopers met grote
pneumatische hamers het voorportaal en de gevel
af. De kerkdiensten konden doorgang vinden (natuurlijk niet tijdens het luidruchtige werk).
Het resultaat van de grootscheepse verbouwing
was dat de buiten de kerk liggende zijingangen en
het voorportaal vervielen. Deze werden verplaatst
naar de binnenzijde van de kerk, waardoor ongeveer 250 zitplaatsen verdwenen. Tevens kreeg de
kerk de beschikking over twee kapellen: de Mariakapel en de Liduinakapel, gelegen tussen de naar
binnen geplaatste zijingangen en voorportaal.
Een stukje voorportaal teruggeplaatst
Niet het hele voorportaal verdween. Om het aangezicht van de kerk niet helemaal te veranderen,
werd een klein stukje van het voorportaal terugge-
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plaatst. Een stukje van 30 cm. Om de voorgevel
"te breken" en de Gorzenezen toch iets moois terug te geven, werd het drastisch verkleinde voorportaal versierd met een groot reliëf, voorstellende

In 2007 speelde De Goede Herder een rol in de film ”De
verdwenen Pastoor”

De Goede Herder. Waarom juist voor deze openbaring is gekozen, vertellen de annalen van de
kerk niet. Als tegenwicht van de grote Apocalypsschildering aan de achtergevel in de kerk? De Goede Herder als voorbode van de veranderde denkbeelden in de kerk, een afscheid van het Rijke
Roomsche Leven? Wie zal het zeggen. André
Henderickx schiep het in ongeveer vijf weken uit
ongeveer duizend kilo klei. Maar toen moest de
klei nog worden gebakken. Zulke grote ovens bestonden helemaal niet. In Limburg bevonden zich
grote ovens, maar ook voor die ovens moest het
beeld in stukken worden gezaagd. Als je goed kijkt
naar het beeld, zie je dat de segmenten licht van
kleur verschillen, een resultaat van de iets verschillende baktijden!
Ongeveer een jaar later, op 5 april 1964, werden
de gevel en de nieuwe kunstwerken door vicaris
Schaaper, pastoor Krachtwijk, kapelaan Van Diepen en de geestelijke Rost ingewijd. Het reliëf van
De Goede Herder maakte namelijk deel uit van
drie geschenken aan de H. Hartkerk, bekostigd
door het Liduina Comité. In de nieuwe Mariakapel
kwam het sierlijke terracotta Madonna met kindje
Jezus, van de hand van zuster Marie José van der
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Lee van de Augustinessen uit Hilversum.
De nieuwe Liduinakapel werd verrijkt met een afbeelding van Liduina, net als De Goede Herder:
uitgevoerd in een in segmenten verdeeld reliëf uit
gebakken klei, gemaakt door André Henderickx.
Henry de Wolf
NIEUWS

Schoolspullen voor India
In afwachting van verscheping naar India, zijn in
de kelder onder de kerk tijdelijk enkele tientallen
schoolbanken, stoelen, gymmateriaal e.d. opgeslagen. De Stichting ‘Aktie Reaktie’ zamelt bij Nederlandse scholen afgedankt meubilair in en vult
daarmee een zeecontainer. Met behulp van sponsors en de organisatie van rommelmarkten probeert
de stichting de transportkosten zo laag mogelijk te
houden. Heeft u overtollig schrijfmateriaal, dan is
dit welkom bij de stichting. Voor informatie, bezoek de website: www.stichting-aktie-reaktie.nl
Wijklunch
In juni is voor wat betreft de maandelijkse wijklunch in de pastorie het zomerseizoen al ingegaan. Een flink deel van de vrijwilligers die de
maaltijd mogelijk maken, blijkt met vakantie. Er is
daarom geen maaltijd - ook al is elders eerder anders aangegeven. De eerstvolgende lunch wordt
gehouden in september.
HUMOR IN DE KERK

“Beminde gelovigen, ik heb altijd gezegd dat ook
de allerarmsten van harte welkom zijn in deze
kerk. En wanneer ik nu kijk naar de opbrengst van
de laatste collecte, dan zie ik dat mijn wens in
vervulling is gegaan!”
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