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Onze parochie is even haar hoofd kwijt. Wat lees 

ik nu, zult u denken, hoofd kwijt? Zijn 'ze' soms 

gek geworden? Nee, u kunt gerust zijn. Met 'hoofd' 

doelen wij op onze administrator, hoofd van de 

parochie, voorzitter van het parochiebestuur, pater 

Koos de Rooij. Tevens de persoon die maandelijks 

ons parochieblad voorziet van de rubriek "Met 

Brandend Hart".  

Pater De Rooij woont in Rome een wereldwijd 

congres van zijn orde bij, als één van de drie afge-

vaardigden van zijn kloosterorde SCJ (Priesters van 

het H. Hart).  Om precies te zijn: het 22e Generaal 

Kapittel van de in 1878 gestichte orde. 

De Priesters van het Heilig Hart zetten zich in voor 

hen voor wie het in eigen land en elders in de we-

reld aan menselijke waardigheid ontbreekt, die ge-

kwetst, die gemarginaliseerd en bedreigd zijn in 

hun eigen leven. Aldus de verzorgde en informa-

tieve website van de orde: www.scj.nl. Ook kunt u 

op die site verslagen en foto's van het Kapittel be-

kijken. 

Met het H. Hartfeest in het vooruitzicht, wensen 

wij pater De Rooij een goed verloop van het Ka-

pittel toe, en u een goede maand! 
 

Het Kerkbestuur 

 

 

 

 
 

Zondag 7 juni 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 

Johanna Theresia Liduina 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, Johanna Hersbach, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, 

Elisabeth Helena van Noordt, Aad Osterhold, Piet van 

Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien 

Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – Schoen-

makers, overledenen familie Vincent en Schueler, Luud 

en Lenie van 't Zelfde, Poul en Lida van der Burgh: uit 

dankbaarheid voor ons 40-jarig huwelijk.  
  

Zondag 14 juni 
Arnoldus Nicolaas Broeren, Johanna Theresia Liduina 

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 
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Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, 

ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 

Hulspas, ouders Jeup – Franken, Jan Joore, ouders 

Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth 

Helena van Noordt,  Adrianus Henricus Osterholt, 

ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – 

Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – 

Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, 

Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 21 juni 
Arnoldus Nicolaas Broeren, Johanna Theresia Liduina 

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 Heins-

broek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Hubert 

Everard Maria - Melchers, Elisabeth Helena van 

Noordt, ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten, 

Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders 

Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde, uit 

dankbaarheid voor een 80ste verjaardag. 
  

Zondag 28 juni  
Arnoldus Nicolaas Broeren, Johanna Theresia Liduina 

Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, 

Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pas-

toor 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 5 juli 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 

Johanna Theresia Liduina 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, Johanna Hersbach, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, 

Elisabeth Helena van Noordt, Piet van Potten, Cornelis 

Magtildus Ronteltap, Piet en Engelien Schellekens, Ben 

Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria 

Wilhelmina Vermeulen – Schoenmakers, overledenen fami-

lie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 12 juli 
Arnoldus Nicolaas Broeren, Johanna Theresia Liduina 

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, Fran-

ciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, Gerarda 

Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theo-

dorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Jan 

Joore, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van 

Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  Adrianus Henricus 

Osterholt, ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van 

der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 

Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Piet 

Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde. 
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TERUG NAAR CONGO (1987)  

Schrijfster: Lieve Joris 
 

Godelieve Elisabeth Achiel Micheline Joris- roep-

naam Lieve- werd op 14 juni 1953 geboren in 

Neerpelt in Belgisch Limburg. Zij is journalist en 

reisschrijver. Ze reist niet alleen door het land, 

maar verblijft er temidden van de bevolking en 

maakt ons deelgenoot van haar ervaringen. Ze 

oordeelt niet en onthoudt zich van analyses. Ze 

heeft meerdere reisverhalen geschreven, o.a. Zan-

geres op Zanzibar, De Poorten van Damascus, en 

de roman De Dans van de Luipaard. 

 

Terug naar Congo 

De Belgische journaliste 

Lieve Joris reist in 1985 

naar het land waar haar 

heeroom in 1923 werkte 

als missionaris. Zij begint 

haar reis per boot in ge-

zelschap van een groep 

mensen, die qua mentali-

teit nog dateren uit het 

(Belgisch-) Kongo van 

voor de onafhankelijk-

heid. Hun racistische uit-

latingen over de 'zwarten' 

maken haar kwaad, maar zij laat zich er niet door 

beïnvloeden. Ze vaart eerst naar Maladi, waar ook 

heeroom destijds aankwam. Vervolgens reist zij 

het hele land door, van het oerwoud naar Kinsjasa, 

de hoofdstad. Dan naar het geboortedorp van presi-

dent Mobutu, Gbadolite, daarna naar de vrijwel 

dode stad Kisangani, die destijds werd gebouwd 

als eerbetoon aan de onafhankelijkheid. Mobutu 

probeert het land (toen Zaïre geheten) om te vor-

men tot een partijstaat, hetgeen bemoeilijkt wordt 

door sterke stammentegenstellingen. Lieve Joris 

verbaast zich wel over de chaos en corruptie die 

het land verlammen, maar zoekt de schuldvraag bij 

de slecht verlopen dekolonisatie en het  machts-

misbruik  van het bewind. 

Tijdens haar reis komt zij op plaatsen waar heeroom 

gewerkt heeft en spreekt zij mensen die met en 

voor hem gewerkt hebben. Zij hoort veel goeds 

over hem, maar ook zijn er verhalen over spannin-

gen tussen de elkaar beconcurrerende geloofsbren-

gers- de 'zendelingen' en de missionarissen. Deze 

soms humoristische, af en toe vergaande onderlin-

ge strijd en plagerijen nopen haar  soms haar me-

ning over heeroom een beetje bij te stellen. Haar 
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reis door de voormalige Belgische kolonie duurt een 

half jaar,en hoewel het haar eerste reis naar het land 

is, ziet zij het toch als een 'terugkomst'. Toen zij kind 

was kende zij Kongo uitsluitend van missietentoon-

stellingen en rondreizende paters die op school kwa-

men vertellen. Zij had dus wel een beeld van Kongo, 

maar was er nooit geweest. Door in dat land rond te 

zwerven werd het Kongo van haar herinneringen 

langzamerhand het Zaïre waar zij zelf aan het rond-

reizen was. 
 

Liesbeth Dingenouts 

 
 

 

 
 

 

 

Heilig Hartfeest, 19 juni 

Zoals ieder jaar is in juni weer het Heilig Hartfeest.  

Op vrijdag 19 juni wordt het Heilig Hartfeest gevierd 

met een feestelijke Viering in de kerk die begint om 

19.00 uur. Voor deze viering, die wordt voorgegaan 

door Lidwien Meier en die zal worden opgeluisterd 

door de zang van het Heilig Hartkoor, bent u allen 

van harte uitgenodigd. 

Momenteel studeert het koor hard aan een heuse H. 

Hartmis, die begin jaren zestig door de toenmalige 

koorleider/componist Henk Govaart voor onze paro-

chie is geschreven, maar om onbekende redenen 

nooit is uitgevoerd. 

Het thema van de viering is dit jaar: Samen Kerk zijn. 

De Kerk dat zijn wij, zo hield laatst een van de voor-

gangers ons voor. Wij, gelovige mensen, op de plek 

waar wij bijeen komen moeten met elkaar en voor 

elkaar zorgen. 
 

Feestavond voor vrijwilligers 

Voor de vrijwilligers van onze parochie is er aanslui-

tend aan de viering een feestelijke avond om hen te 

bedanken voor hun inzet. Het hele jaar door zijn er 

mensen die zingen, schoonmaken, de administratie 

van de parochie doen, parochianen bezoeken, contact 

onderhouden met het bisdom, etc. Zonder al deze in-

zet zou de kerk niet zijn wat hij nu is! 

Het H. Hartfeest is niet alleen een manier om vrijwil-

ligers te bedanken maar ook een feest om met elkaar 

te vieren, om de onderlinge band te verstevigen. 

We maken er met elkaar een geweldige avond van en 

vormen we samen de Kerk! 
 

Tijdens het feest zal de nieuwste uitgave van de paro-

chiefolder worden gelanceerd, waarin alle activiteiten 

van onze parochie staan opgesomd, met contactper-

sonen.  
 

 

Marian Bergwerf, 

Lidwien Meijer 

HEILIG HARTFEEST 
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7 juni: Drievuldigheidszondag 
De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de 

Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag ge-

noemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na 

Pinksteren. 

"De H. Drie-eenheid is het voornaamste mysterie 

van het Christendom." Het is de theologische op-

vatting van "de eenheid in natuur en drievuldigheid 

van personen (Vader, Zoon, H. Geest) in God." 

Aldus de Katholieke Encyclopedie uit de jaren der-

tig van de vorige eeuw. 

Opmerkelijk is dat diverse moderne katholieke 

bronnen die regelmatig voor deze rubriek door de 

Gorzenklokredactie worden geraadpleegd, geen 

nadere uitleg bieden voor dit lastig te begrijpen 

mysterie. Gelukkig geeft de Internet-encyclopedie 

Wikipedia wel een uitgebreide toelichting. 
 

Dogmatiseringsproces 

Hoewel het christelijk geloof monotheïstisch is, 

wordt er in de geschriften niet alleen aan God de 

Vader, maar ook aan Jezus, de zoon, eer bewezen. 

Dit was voor niet-christenen een wonderlijke zaak. 

Een strikt menselijke persoon wordt niet aanbeden 

noch binnen het jodendom noch binnen de islam. 

Bovendien komt de terminologie 'drie-eenheid'  

niet voor in de Bijbel, noch in het Oude, noch in 

het Nieuwe Testament, hoewel de formuleringen 

Vader, Zoon en H. Geest er wel in staan.  

In deze context waren christelijke theologen ge-

noodzaakt zich te verdedigen. Wilde men het 

christendom behouden als monotheïstische gods-

dienst (zoals Jezus zichzelf uitsprak) en tevens 

vasthouden aan het goddelijk eerbewijs aan Jezus 

(en aan de Heilige Geest), dan moest onontkoom-

baar een verklaring op tafel komen. 
 

In de 4e eeuw bogen diverse concilies zich over het 

triniteitsvraagstuk. De directe aanleiding was het 

standpunt van de Egyptische priester Arius, die 

van mening was dat de Zoon, omdat Hij door de 

Vader was verwekt, niet altijd zou hebben bestaan 

en daarom een lagere positie zou innemen.  

Hiertegen kwam verzet van andere bisschoppen en 

op het Concilie van Nicaea (325) werd de gelijk-

waardigheid vastgelegd. Een halve eeuw later 

werd op een ander Concilie de Heilige Geest aan 

deze goddelijke gelijkwaardigheid toegevoegd. De 

triniteitsleer werd definitief op het Concilie van 

Chalcedon (451) als dogma vastgesteld. 

De Drie-eenheid bleef een onderwerp van onenig-

heid: verschillende Christelijke groeperingen heb-

HEILIGEN 
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ben zich verzet zich tegen erkenning ervan. Tegen-

woordig wijzen met name de Jehova's Getuigen 

het leerstuk af. Ook in de Koran staan ondubbel-

zinnige afwijzingen. 
 

Sommige theologen maken een onderverdeling, 

een hiërarchie tussen de drie Personen van de drie-

eenheid. De 'Vader' zou dan de 'plannenmaker' 

zijn. De 'Zoon' (= Christus) is de 'uitvoerder' van 

de plannen. En de Heilige Geest is de 'kracht' 

waarmee deze plannen uitgevoerd worden. Ande-

ren stellen dat het handelen voor de personen bin-

nen de triniteit onderscheiden kan zijn, maar dat 

naar buiten toe het handelen ongescheiden is, en 

alleen benoemd kan worden als "het handelen van 

God". 
 

In de kunst wordt de Drievuldigheid afgebeeld 

door drie naast elkaar zittende personen, of door 

een gestalte met drie hoofden, of door een vaderfi-

guur (God), een duif (H. Geest) en een lam 

(Christus). In onze kerk heeft de kunstenaar Adolfs 

zijn oorspronkelijke ontwerp waarin de H. Geest 

was voorgesteld door een duif, in de uiteindelijke 

schildering vervangen door zeven lampen, voor-

stellend de zeven geesten Gods. De Drievuldigheid 

wordt met elkaar verbonden door drie cirkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding van de H. Drie-eenheid in de H. Hartkerk 

(schildering door Wim Adolfs, 1930) 



 

7 

 

 

 

 
 

Verslag 6e bijeenkomst en het Communiefeest 

Voor de communicantjes 

De zesde 'les' was een kleine aanloop naar de gene-

rale repetitie. We hebben drie uur lang samen hard 

gewerkt om alle gebedjes goed voor te lezen, de 

liedjes te oefenen, te leren hoe de altaartafel gedekt 

moet worden. En daarnaast ook hoe we in een 

mooie processie door de kerk konden lopen en on-

der de poorten door. Het was zaterdag eigenlijk al 

een beetje feest, zeker toen de ballonnenpoort bin-

nen werd neergezet en jullie wat konden spelen 

met helium gevulde ballonnen. Tijdens het eten 

van de sandwiches werd al aan elkaar verteld over 

de mooie jurken en de feestjes die zouden gaan 

plaatsvinden. Het werd al echt spannend. 

En toen de 1e communiedag. In de regen naar de 

kerk, jullie druppelden vanaf kwart voor negen zo 

allemaal binnen, kregen de corsages op. En moch-

ten een plekje in de kerk uitzoeken, waar jullie met 

vaders en moeders en broertjes en zusjes op de fo-

to konden. 

Daarna verzamelden we in de pastorie, om in pro-

cessie de kerk in te lopen. 

Alle ogen waren op jullie gericht, en iedereen was 

trots en blij. Het koor van broertjes en zusjes en 

vriendjes en vriendinnetjes zong de sterren van de 

hemel. 

Na een welkom door Lidwien en van Alex, Gwin-

lenn en Sophie, begon de viering van het woord. 

Wederom hoorden wij allemaal het verhaal van 

Tobias en Joram en de bijzondere broodvermenig-

vuldiging. Pastoor  Kuipers sprak met jullie over 

het delen met elkaar, en dat er genoeg is voor alle-

maal als je deelt. Mats en Linda lazen samen met 

een van hun ouders de voorbeden. 
 

Communicantjes 2009, met de werkgroep en de pasto-

res Lidwien Meijer en Ruud Kuypers 

COMMUNIEFEEST 
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De viering van de tafel, de Eucharistie was het 

hoogtepunt. Eerst hebben jullie samen de feestelijk 

versierde altaartafel klaargemaakt, om daarna te 

luisteren naar de woorden van de pastoor. Het 

brood en de wijn werden geconsecreerd (Heilig 

gemaakt), net als Jezus ons voordeed. De bellen 

rinkelden daarbij. Nadat wij samen het Onze Vader 

hadden gebeden en de mensen in de kerk de vrede 

gewenst, brak voor jullie het moment van de 1e 

communie aan. 

Een voor een kwamen jullie naar voren om de com-

munie te ontvangen. 

En driehonderd mensen keken toe. Zij kwamen 

daarna pas aan de beurt. 

Toen ook de mensen in de kerk de communie had-

den ontvangen, hebben jullie het poortenlied ge-

zongen. Het  lied dat we iedere les een stukje ver-

der hebben geoefend. Het klonk waanzinnig mooi. 

Daarna hingen jullie een kruisje in de levensboom, 

zodat iedereen kan zien, dat jullie op 17 mei 2009  

de 1e communie hebben gedaan. 

Wij kunnen allemaal terugkijken op een mooi feest 

en hopen jullie nog vaak eens terug te zien, samen 

met jullie vaders, moeders, broertjes en zusjes. 
 

Peter, Carla, Lidwien en Janet 

(werkgroep 1e Communie) 

 
 

 

 

 

Uitstel Vormselproject 

Op 7 juni wordt er door bisschop Van Luyn aan 23 

jongeren uit de parochies van Schiedam, Vlaardin-

gen en Maassluis het sacrament van het vormsel 

toegediend. Dit gebeurt in een gezamenlijke Vie-

ring in de kathedraal in Rotterdam nadat de jonge-

ren in hun eigen parochies hierop zijn voorbereid.  

Al een aantal jaren doet onze parochie daaraan om 

de twee jaar mee, in de even jaren. De overige pa-

rochies merken ook dat het aantal kandidaten te-

rugloopt en hebben besloten - voor zover ze het al 

niet doen - om ook het vormselproject om de twee 

jaar te organiseren. Op deze wijze hopen we met 

elkaar een grotere groep jongeren bij elkaar te 

brengen die elkaar kunnen inspireren. 

Voor de ouders met kinderen in onze parochie be-

tekent dit concreet dat er pas in 2011 weer een 

vormselproject gestart gaat worden, iets waarover 

wij u alvast op de hoogte willen brengen. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij ondergeteken-

de en Lidwien Meijer. 
 

Marian Bergwerf 

VORMSEL 
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DOOR U VOOR U  

 

 
 

Nieuws van de schoonmaakploeg   
Na mijn oproep in de Gorzenklok van april is on-

ze club uitgebreid met Liesbeth Dingenouts. We 

bestaan nu uit vijf dames. 

Maar niet alleen dames. Vorige keer ben ik ver-

geten onze assistent de heer Bel te vermelden en 

de heer Kester (die ons 'koffiemoment' versterkt). 

Dus eigenlijk bestaat de club uit zeven personen. 
 

Deze ochtend (13 mei) hebben we de pastorie 

weer eens onder handen genomen. 

Op het eerste oog zag het er redelijk uit maar als 

je met emmers en doekjes in de weer bent, ga je 

steeds meer zien en kom je weer tijd te kort om 

alles te doen wat je van plan was. 

Volgende keer dan maar weer verder…! 
 

Het leuke is dat rond 10.15 uur de bel ging en er 

een oude bekende op de stoep stond: Coert Bies-

jot met zijn ouders. Vandaag was hij precies 20 

jaar priester en hij was 'op tournee' langs de paro-

chies waar hij gewerkt had. Vandaar dat hij ook 

bij ons aankwam. 

Tineke en de heren Bel en Kester wisten nog wat 

herinneringen met hem op te halen. 

Het was gewoon eventjes gezellig in ons kleine 

keukentje met koffie en - met hier en daar wat 

delen - een eierkoek voor allemaal. 
 

Het gaat goed met Coert Biesjot. Hij is nu al ne-

gen jaar priester in Oud-Beijerland, maar ook 

daar zijn ze aan het clusteren en zodoende be-

dient hij de hele Hoekse Waard. Ook in Putters-

hoek, waar  onze oud-parochianen Gerda en Har-

ry Slee wonen. 

Coert is nu 45 jaar en kan het goed aan. 
 

Hoewel ik hem als pastor in de Gorzen zelf niet 

heb meegemaakt, wilde ik dit onverwachte be-

zoek toch even vermelden, omdat het voor som-

migen leuk is om te horen. 
 

Zo zie je maar… je maakt nog eens wat mee bij 

de schoonmaakploeg!! 

Wil je komen helpen? Elke tweede woensdag van 

de maand zijn we bezig van 9.00 tot 12.00 uur. 

Welkom! 

Groeten namens allen,  

Mary de Kok 
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Maandag 1 juni   

Tweede Pinksterdag: GEEN VIERING 

 

Vrijdag 5 juni  Eerste Vrijdag 

HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 

 

Zaterdag 6 juni   

H. Norbertus 

 

Zondag 7 juni 

H. Drie-eenheid         Hoogfeest  

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger:  

pater J. Miltenburg M.AFR 

Deuteronomium 4,32-34.39-40 

Matteüs 28,16-20  

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie. 

 

Donderdag 11 juni  H. Barnabas, apostel 

 

Vrijdag 12 juni   

H. Odulfus 

 

Zaterdag 13 juni   

H. Antonius van Padua 

 

Zondag 14 juni 

Sacramentsdag 

H. Liduina van Schiedam 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: Corry Smits 

Ezechiël 17,22-24 / Marcus 4,26-34  

Na de Viering bieden medewerkers van Amnesty 

International u materiaal aan om mee te doen met 

de maandelijkse schrijfactie. Daarna is er koffie en 

thee in de pastorie. 

AGENDA 

'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, 

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 

de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden 

aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 

ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 

deze wereld.'  Matteüs 28,19-20  

En hij zei: "Het is met het koninkrijk van God als met een 

mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer 

op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe."  Marcus 4,26-27 
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Vrijdag 19 juni  H. Hart van Jezus 
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met 

zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: pastor Lidwien Meijer 

Aansluitend is er een feestavond voor de vrijwilli-

gers van onze parochie. (Zie blz. 4) 
 

Zaterdag 20 juni  Onbevlekt hart van Maria 
 

Zondag 21 juni 

Twaalfde zondag door het jaar 

H. Aloïsius Conzaga  

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met kinderkoor bestaande 

uit communicantjes 2009 en 

hun  broers/zusjes/klasgenootjes. Dirigent: Jolanda 

Konings. Piano: Henry de Wolf 

Voorgangers: pastoor R.M. Kuypers  

en pastor Lidwien Meijer. 

Job 38,1.8-11 / Marcus 4,35-41 

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie. 

 

Maandag 22 juni HH. John Fisher en Thomas More 
 

Dinsdag 23 juni  
Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-

rie. Opgeven bij Corry Smits (010-4268711) of 

Ted Konings (06-48405775).  
 

Woensdag 24  juni 

Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest 
 

Vrijdag 26 juni  Dag tegen het Martelen 

 

Zaterdag 27 juni   
Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand 

 

Zondag 28 juni 

Dertiende zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de 

Wolf.         

Voorganger: Lidwien Meijer 

Wijsheid 1,13-15;2,23-24 / Marcus 5,21,43 

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

Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraf-

fend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind 

ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei 

tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Gelo-

ven jullie nog steeds niet?’  Marcus 4,39-40 

Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: 

'Talita koem!' In onze taal betekent dat: 'Meisje, ik zeg je, 

sta op!' Meteen stond het meisje op en begon heen en weer 

te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid 

geslagen.  Marcus 5,41-42 
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Maandag 29 juni   
HH. Petrus en Paulus, apostelen 
 

Vrijdag 3 juli  Eerste Vrijdag / H. Thomas, apostel 
 

Zaterdag 4 juli  H. Elisabeth van Portugal 
 

Zondag 5 juli 

14e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. 

Voorganger: pater A. Heeren 

Ezechiël 1,28c-2,5 / Marcus 6,1b-6 

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

Maandag 6 juli  H. Maria Goretti 
 

Dinsdag 7 juli 

Heilige maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch 
 

Donderdag 9 juli  HH. Martelaren van Gorcum 
 

Zaterdag 11 juli   

H. Benedictus, abt, patroon van Europa 
 

Zondag 12 juli 

15e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Woord en Com-

munieviering met samenzang en 

orgelspel. 

Voorganger: mevr. Corry Smits. 

Amos 7,12-15 / Marcus 6,7-13 

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

Maandag 13 juli  H. Henricus 
 

Woensdag 15 juli  H. Bonavontura 

 
 

De naaste is niet wie ik graag mag,  
maar wie mij nabij is, zonder uitzondering. 

 

Edith Stein 

 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, 

en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op 

niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reis-

tas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel 

dragen. 'Maar,' zei hij, 'trek geen extra kleren aan.' 

Marcus 6,7-9 

SPREUK VAN DE MAAND 

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer 

van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn 

zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 

Marcus 6,3 
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NIEUWS 
 

 

 

 

 

Muziekinstallatie voor kerk 
De komende maand zal een extra geluidsinstallatie 

in de kerk worden geplaatst, waarmee muziek ten 

gehore kan worden gebracht. Deze installatie is niet 

ter vervanging van de bestaande – voor spraak be-

doelde - geluidsinstallatie. Maar zal worden ingezet 

ter versterking van koren, solisten, muziekinstru-

menten (zoals een elektrische piano en een elek-

trisch drumstel) en voor het afdraaien van CD´s. 
 

De muziekinstallatie is een geschenk van de Stich-

ting Vrienden van de Heilig Hartkerk. Na de vrijwel 

afgeronde restauratie van onze gebouwen, vond het 

bestuur van de Vriendenstichting/Clubvan100 de 

toerusting van de kerkzaal met een geluidsinstallatie 

een mooi toefje op alle bouwkundige werkzaamhe-

den. Temeer omdat dit de benuttingmogelijkheden 

van de kerkzaal vergroot. 

De installatie is van het Duitse merk Fohhn-Linea, 

en is speciaal ontwikkeld voor grote ruimtes waar 

nagalm een probleem kan zijn, zoals kerken en con-

certzalen. Het Linea-systeem is van prima kwaliteit. 

Op de Frankfurter Musikmesse 2009, de grootste 

muziekbeurs ter wereld, heeft het zelfs een publieks-

prijs gekregen!  

Zoveel als mogelijk is op de centjes gelet. Zo is de 

versterker een € 500,- goedkoper demo-model van 

de fabrikant en is er slechts 1 basspeaker aangeschaft 

("is meer dan genoeg in een grote kerk", aldus een 

vakman). De standaarden van de speakers zijn een 

ingenieus handwerk van onze gewaardeerde klusjes-

man, met materialen die van de sloop zijn gehaald. 

De monitorspeaker is in bruikleen van een parochi-

aan en als CD-speler wordt een prachtige Marantz-

speler ingezet, afkomstig uit onze rommelmarktspul-

len. Verder hebben twee koorleden de vier koormi-

crofoons aan een spinnenweb van staaldraden boven 

het koor geïnstalleerd en zal een bevriende professio-

nal de installatie komen afstellen. Het totale bedrag 

dat de Vriendenstichting sponsort is plm. € 5000,-.  

Overigens zijn de vier koormicrofoons en draadloze 

microfoon van de installatie al met succes gebruikt 

met Palmpasen en tijdens de 1e communieviering. 

(beide keren met geleende speakers en versterker 

van de St. Jozefschool, waarvoor onze dank!) 

Als alles naar wens verloopt zal de geluidsinstallatie 

op zondagochtend 21 juni (communicantjes-

terugkomviering) voor het eerst worden ingezet. 

Verder staan er een CD-luisterviering en een CD-

muziekmiddag op het programma. Zodra de data 

hiervan zijn vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. 

Houdt de Gorzenklok en onze website in de gaten! 
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Tweede overleg stuurgroep cluster 

Dinsdag 14 mei j.l. was het tweede overleg van 

vertegenwoordigers van vijf van de zes parochies 

van het beoogde cluster "Nieuwe Maas". De paro-

chie St. Liduina - OLV Rozenkrans aan de Singel 

neemt nog geen deel aan het overleg. 

Een aantal parochies heeft een overzicht van de 

lopende pastorale activiteiten gemaakt, ook wel 

'parochiebarometer' genoemd. Zodra deze allemaal 

zijn opgesteld, worden ze naast elkaar gelegd. Zo-

dat de parochies weten met wie ze gaan samenwer-

ken, en ze kunnen leren van elkaars sterke en 

zwakke punten. 

De financiële gegevens van de parochies zijn ook 

al uitgewisseld. Er is nog wel enig overleg tussen 

de penningmeesters nodig om de cijfers met elkaar 

te kunnen vergelijken. 

Belangrijk onderwerp in de gesprekken zijn de uit-

gangspunten voor samenwerking. De parochies 

zijn het eens dat de samenwerking op basis van 

gelijkwaardigheid dient te geschieden en dat de 

pastorale zorg in de deelgemeenschappen gewaar-

borgd moet blijven. De lokale pastoraatsgroepen 

zullen hierin een belangrijke rol spelen. Verder 

zijn de parochies het eens dat iedere gemeenschap 

haar eigen karakter moet kunnen behouden. 

De besprekingen verlopen constructief en er is 

goede hoop dat de stuurgroep dit jaar de uitgangs-

punten en een schets van het pastorale plan (een 

beleidsplan) op papier kan krijgen. 

Het derde overleg staat op 15 juni gepland, in 

Maassluis.  
Henry de Wolf 

Secr. Kerkbestuur 
 

 

 

 

 

 

TERUGKOMVIERING 21 JUNI 

Op 21 juni is er de terugkomviering voor de Eerste 

Communicantjes van dit jaar en de Vormelingen 

van vorig jaar. Deze mogen hun kruisje meenemen 

naar huis. Het thema draait om de regenboog. 

De kinderen en ouders zullen actief meedoen in de 

viering. Het koortje dat bij de Eerste Communie 

ook heeft gezongen, gaat weer zingen, uitgebreid 

met de Eerste Communicanten die dat leuk vinden. 

Dus dat zal weer een spetterende Viering worden, 

als het aan het kinderkoor ligt!  
 

Lidwien Meijer 

CLUSTER NIEUWE MAAS 

BIJZONDERE VIERINGEN 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Groep 7 van de Willibrordusschool was afgelopen 

maand te gast voor de Speurtocht door de kerk. 

De kinderen, maar ook de twee stagiaires van de 

PABO die elk een groepje onder hun hoede na-

men, waren bijzonder leergierig. Ze wilden de 

doopvont zien en de biechtstoel en vroegen hon-

derd uit. Het was voor de begeleiders en voor de 

kinderen een geslaagde middag. Deze maand ko-

men voor de speurtocht de groepen 3 van de St. 

Jozefschool en St. Willibrordusschool 
 

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: de 

wijklunch in onze pastorie in samenwerking met 

het wijkcentrum. Er wordt samen heerlijk gegeten 

en de contacten worden weer eens aangehaald. 

Ook deze maand is er weer een wijklunch op dins-

dag 23 juni. Aanvang 12 uur. U kunt zich aanmel-

den bij Corry Smits of Ted Konings (zie achterzij-

de Gorzenklok).   
 

Op 17 mei was er een bijzondere viering in onze 

kerk. 16 Kinderen mochten in deze feestelijke vie-

ring voor het eerst meedoen aan de eucharistie. U 

leest er een verslag over op blz. 7 in deze Gorzen-

klok. Zondag 21 juni is de terugkomviering van 

de communicantjes en vormelingen. Ook dan zal 

het kinderkoor van de communieviering weer zin-

gen. Kinderen die het leuk vinden om mee te zin-

gen, zijn van harte welkom om mee te doen. Er 

wordt geoefend op woensdag 10 juni van half 7 tot 

8 uur in de kerk. Hoe meer zielen, hoe meer mu-

ziek, hoe meer vreugd! 
 

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

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

 
 
 

  
 

WILT U ONS ALLEMAAL HELPEN? 

Tijdens de zondagsviering op 19 april is onze pas-

toraatsgroep geïnstalleerd. De groep die de ogen 

en de oren wijd heeft openstaan voor alles wat er 

speelt in onze parochiegemeenschap.  
 

Maar deze groep kan het niet alleen. Iedereen die 

zich betrokken voelt bij de parochie, kan de pasto-

raatsgroep een handje meehelpen. Op welke ma-

nieren? 

H. HARTKERK FOR EVER! 

PASTORAATSGROEP 
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Een paar voorbeelden: 

Als u mensen weet die ziek zijn en die graag be-

zoek willen ontvangen: meld dit dan bij iemand 

van de pastoraatsgroep. Marian Bergwerf is de 

contactpersoon.  

Als u opmerkingen of suggesties heeft, die te ma-

ken hebben met de zondagsliturgie, geef dit dan 

aan bij Corry Smits.  

De geloofsverdieping wordt gecoördineerd door 

Jolanda Konings. Heeft u ideeën en wensen voor 

een gespreksgroep, een lezing, een filmvertoning, 

etc., vertel het Jolanda.  

Ted Konings is de man van de gemeenschapsop-

bouw. Dit is een terrein dat wat moeilijk te om-

schrijven is. Maar Ted is blij met alle ideeën die 

wellicht onze gemeenschap kunnen versterken (de 

Gorzenklok en het zondagse koffiedrinken horen 

er bijvoorbeeld bij). 
 

In juni komt een nieuwe versie uit van de folder: 

'Samen de parochie gaande houden.' Die folder geeft 

weer een compleet overzicht van de vrijwilligersta-

ken, met contactpersonen, compleet met hun tele-

foonnummers.  

Het is steeds weer een uitdaging om zonder vaste 

pastoor de parochie te laten groeien en bloeien. 

Maar het lukt al een aantal jaren, en als we weten 

welke mensen we kunnen aanspreken, kan het al-

leen maar beter worden.  

Lidwien Meijer 

(voorzitter Pastoraatsgroep) 

 

Zomernummer 

Misschien was het u al opgevallen: de misintenties 

en de agenda zijn 'verlengd' met twee weken. 

Dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. Een van onze 

redacteuren is rond de normale verschijningsdatum 

van het juli/augustus-nummer nog met vakantie. 

Die verlengingen in dit blad geven ons de moge-

lijkheid om het volgende blad twee weken later te 

laten verschijnen. Het is wat ongebruikelijk, maar 

het is een oplossing! Gooi dus deze Gorzenklok 

niet bij het oud papier, voordat u de volgende in 

huis hebt. Dank voor uw begrip! 
 

Foutje 

In het vorige Gorzenklok hebben wij in de rubriek 

Boeken een foto van pastoor Regeer geplaatst. 

Tenminste, dat dachten wij. In het parochie-archief 

stond zijn naam onder de foto geschreven. 

VAN DE REDACTIE 
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Oplettende lezers her-

kenden in de persoon op 

de foto echter pastoor 

Blok, de 6e pastoor van 

onze parochie (1952-

1956). 
 

Helaas hebben wij in het 

parochie-archief geen 

mooie foto kunnen vin-

den van pastoor Regeer. 

Slechts een krantenfoto 

uit het privé-archief van 

mevr. Van der Plas kunnen wij u tonen. 

Bij deze een oproep: wie beschikt er thuis over 

foto's van onze voorgangers? Graag leggen wij die 

onder onze scanner, waarna u de foto weer retour 

kunt krijgen. Bij voorbaat onze dank. 
 

de redactie 
 

Onderscheiden! 

De heer (Steef) van der Linden en 

mevrouw (Mia) van der Linden-

Verkoelen zijn op 29 april j.l. door 

Hare Majesteit de Koningin benoemd 

tot lid van de Orde van Oranje-

Nassau. Zij hebben deze onderschei-

ding met name ontvangen voor het 

vele en jarenlange werk voor De 

Zonnebloem. Steef is nu vijf jaar 

voorzitter van De Zonnebloem afde-

ling Schiedam-Zuid, maar was ook 

daarvoor al vele tientallen jaren ac-

tief voor De Zonnebloem, hoofdzakelijk in Vlaar-

dingen.  

Tijdens de vakantieweken van De Zonnebloem op 

de diverse locaties in Nederland was hij de drijven-

de kracht achter vele activiteiten. Zijn vrouw Mia 

was ook al die jaren actief voor De Zonnebloem. 

Gasten bezoeken, creatieve dingen maken voor de 

diverse Zonne(bloem)dagen, een helpende hand 

bieden waar nodig, niets was en is haar te veel. 
 

Namens bestuur en vrijwilligers, maar zeer zeker 

ook namens de vele gasten van De Zonnebloem 

afdeling Schiedam-Zuid willen wij hen ook via De 

Gorzenklok van harte feliciteren met deze wel ver-

diende onderscheiding. 

De Zonnebloem 

afdeling Schiedam-Zuid 

ZONNEBLOEM 

Pastoor G.P. Regeer 

(pastoor 1956-1960) 
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Laatste loodjes: deuren en bordessen 

De restauratie van kerk, toren en pastorie lopen 

langzaam ten einde. Als laatste is een aantal nau-

welijks zichtbare en voor iedereen duidelijk te aan-

schouwen werkzaamheden gaande. 

Meet het aanbreken van wat hogere temperaturen 

kan er weer aan het beton worden gewerkt. De 

vloer van de bordessen van beide zij-ingangen 

wordt gerepareerd en van diverse coatinglagen 

voorzien. Opdat de aangebrachte lagen niet bescha-

digen en goed kunnen drogen, zijn beide zij-

ingangen afgezet met hekken en lint. 

Moeilijker te zien zijn de werkzaamheden aan de 

achterzijde van de pastorie, waar de lateien boven 

de ramen worden gerestaureerd. 

Heel zichtbaar is de nieuwe deur rechts naast de 

toren. De oude deur was niet meer te redden. Al-

leen het ophangwerk was nog te gebruiken. De 

monumentale deur is door aannemer Van Berkel 

prachtig gereconstrueerd, compleet met de versie-

ringen die zo kenmerkend zijn voor onze kerk en 

de bouwstijl 'Amsterdamse School'. Nog een laats-

te verflaag resp. vernislaag over de deuren, en de 

toegangen zijn weer in oorspronkelijke staat her-

steld. 
 

Catacombe boven de torenkamer  

De kerk zit soms vreemd in elkaar. Niet alleen be-

vindt er zich onder de kerkvloer een 'bovengrondse 

kelder' (de kerk is tegen een dijk gebouwd en het 

souterrain ligt aan drie zijden boven het maaiveld). 

Boven de torenkamer, tegenwoordig door iedereen 

gebruikt als doorgang tussen kerk en pastorie, be-

vindt zich een ruimte die aan een (onderaardse) 

catacombe doet denken. In de torenkamer stond 

vroeger de doopvont in de toen heersende opvat-

ting dat alleen gedoopte mensen de kerk mochten 

betreden. In de torenkamer kwamen ook beide tou-

wen uit waarmee de koster voorheen de grote klok-

ken luidde. 

Het stenen plafond loopt in een grote boog naar 

boven en raakt aan de bovenzijde haast de vloer 

van de 1e torenverdieping, waar het grote uurwerk 

staat. Slechts weinigen weten van de donkere 

ruimte tussen de bovenzijde van de torenkamer en 

de 1e verdieping. Bijna waren de broodnodige res-

tauratiewerkzaamheden aan het beton hier verge-

ten. Eric de Bruyn van onderaannemer Venibo 

conserveert hier het betonijzer van de torencon-

structie. "Een lastig werk!" zegt hij in een onver-

RESTAURATIE 
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valst Haags accent. "Door die koepel is er nauwe-

lijks werkruimte en het is er hier warm en voch-

tig". 

Vóór Pinksteren hoopt hij klaar te zijn met de bor-

dessen en de toren, maar helemaal zeker is dat niet. 

De oplevering van de restauratiewerkzaamheden 

zal waarschijnlijk in de maand juni plaatshebben. 
 

Henry de Wolf 
 

 
 

 

 
 

 

Op dinsdag 26 mei 2009 is op 82-jarige leeftijd 

overleden 

Johanna Theresia Liduina 
Broeren - Schoenmakers 

 

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden 

in onze gebeden. 

 

 

 

 

Klokkentouwen en onderduikers-doorgang 

Sinds er – tijdelijk – een bouwlamp is aangebracht 

in de ruimte tussen de torenkamer en de 1e verdie-

ping van de toren (zie "Restauratie" op blz. 18), 

kan deze wat beter worden bekeken. Her en der 

hangen elektriciteitskabels uit verschillende tijd-

perken. Tussen het gruis op de vloer vond ik een 

week eerder bij de dichtgestopte touwgaten twee 

stukken touw waarmee in de eerste decennia van 

de kerk de klokken moeten zijn geluid. Door de 

knopen die erin zitten kon het touw niet door de 

gaten verwijderd worden en zijn ze toen maar af-

gezaagd. 
 

Maar aan deze ruimte kleeft nog meer geschiede-

nis. Tijdens de razzia van 11 november 1944 zijn 

door de ruimte een veertigtal mannen getrokken 

richting het dubbele kerkdak. Kapelaan Franse 

schrijft in een ooggetuigenverslag in de Sursum 

Corda van 5 januari 1952 hoe een en ander in z'n 

werk ging. (Op onze internetsite kunt u zijn hele 

verslag nalezen!) Eén van de mannen kwam klem 

te zitten in het luik en bereikte 'ontveld' de toren-

ruimte. Vandaar trokken ze door een grote deur 

naar het dakluik aan de buitenzijde van de kerk. 

Haast was geboden want de Duitsers stonden al bij 

FAMILIEBERICHTEN 

HISTORIE  GORZENKERK 
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huisnummer 51, vermeldt Franse!  

Sinds de plaatsing van de nieuwe voorgevel in 

1964 is de deur dichtgemetseld en het dakluik dat 

toegang geeft tot de ruimte tussen het kerkdak ver-

vangen door een luik binnen in de kerk. 
 

Onlangs zijn de groepen 7 van de St. Willibrordus-

school en de St. Jozefschool in de toren geweest 

voor het geschiedkundige deel van hun 'speurtocht 

door de kerk.' Ademloos werd er geluisterd naar de 

oorlogsverhalen over de onderduikers en de roof 

van de grote luidklokken. Aan de laatste groep 

konden de pas gevonden klokkentouwen worden 

getoond. Deze spreken toch heel wat meer aan dan 

de elektriciteitsschakelaar waarmee de koster te-

genwoordig de klokken luidt! Leerlingen konden 

hun krachten beproeven op de opwindslingers van 

het torenuurwerk en misschien heeft u het uurwerk 

midden op de dag vreemde uren horen slaan. Dan 

weet u nu dat op die momenten onze jeugd wordt 

onderwezen over de historie van de Gorzenkerk. 
 

Henry de Wolf 

 
 

 

 

 

 

"Dokter, schrijft u me alstublieft slaaptabletten 

voor. Ik doe 's nachts geen oog meer dicht!"  

"Geen sprake van; voor u het weet bent u ver-

slaafd. In plaats van de symptomen te bestrijden, 

moeten we de oorzaak wegnemen." 

"Maar dan krijgt u het aan de stok met mijn vrouw!" 

"Hoe dat zo?" 

"Nou…, die is nogal gesteld op ons kindje!" 

HUMOR 


