MET BRANDEND HART

Vast wel in stilte
Op woensdag 9 maart mogen wij weer een begin
maken met de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en ommekeer. In deze tijd van veertig dagen
kunnen wij ons bezinnen. Hoe gaan we onze weg?
Waarin willen wij veranderen, groeien?
Om een antwoord te kunnen vinden op deze vragen, heb je stilte nodig. En in deze stilte kan je tot
gebed komen.
"Het is beter te bidden met het hart en zonder
woorden, dan met woorden maar zonder hart."
In de stilte kan Hij ons aanspreken. Stilte en bidden zijn niet van elkaar te scheiden. Je zou je kunnen afvragen of je kan bidden zonder stilte.
In een boekje van Moeder Teresa las ik hoe zij een
lans brak voor de stilte, omdat God in de stilte ons
aanspreekt. Hij is een vriend van stilte. Er is een
grote nood in ons, die roept om God te vinden.
Maar wij kunnen Hem niet ontmoeten als we niet
alle gerucht, alle gejaagdheid hebben uitgeschakeld.
De natuur, de bomen, de bloemen en het gras
groeien in diepe stilte. De sterren, de maan en de
zon zetten in stilte hun tocht voort. Hoe meer wij
in de stilte van het gebed mogen ontvangen, hoe
meer wij in ons werk, in ons actieve leven, kunnen
weggeven. De stilte geeft ons nieuwe ogen om de
dingen anders te zien. Wij hebben echt behoefte
aan diepe stilte, anders kan ons hart niet spreken.
Niet wat wij vertellen is essentieel, maar wat God ons
te vertellen heeft en wat Hij wil dat wij vertellen.
Vast wel: "mij afstemmen, mij richten op God.
Weer aandachtig, weer ontvankelijk, weer gevoelig worden. Iets dierbaars loslaten, iets vertrouwds
veranderen, grenzen verleggen. Mezelf bevrijden
van het overtollige, ruimte scheppen, voor leegheid. Mij opnieuw afstemmen, mij opnieuw oriënteren, opnieuw mijn koers bepalen. Terug naar het
wezenlijke, wat me een zin en een doel geeft. Afstand doen, betekent vrij zijn." Vast wel: stilte als
antwoord.
pastor Charles Duynstee
SPREUK VAN DE MAAND

Wrok koesteren is vergif innemen
en verwachten dat een ander sterft!
Bond zonder Naam
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MISINTENTIES

Zondag 6 maart
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, Hubert Everard Maria Melchers,
Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest
Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van
Potten, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens –
Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina
Vermeulen , Wilhelmina Maria Voorend, Luud en
Lenie van 't Zelfde.
Zondag 13 maart
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, 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 20 maart
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, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van
Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.
Zondag 27 maart
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, Jan Joore, 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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H. HARTKERK FOREVER!

SAME STERK VOOR DE GORZEKERK
Zondag 13 februari was een bijzondere dag in onze
parochie. De nieuwe glas-in-loodpanelen met taferelen uit het leven van onze stadsheilige werden in
de Liduinakapel van onze kerk onthuld en ingezegend. De belangstelling was groot. U heeft er wellicht over gelezen op Look TV, in de Echo of het
Katholiek Nieuwsblad. Meer over deze middag
leest u elders in deze Gorzenklok. En de glas-inloodpanelen zelf zijn natuurlijk te bewonderen in
onze kerk. Evenals een kleine tentoonstelling met
materiaal rond Liduina van Schiedam, het meeste
afkomstig uit privécollecties.
De stagiairs van scholengemeenschap Spieringshoek heeft u her en der al in de parochie bezig gezien. Ook bij de inzegening van de Liduina-ramen
bijvoorbeeld, staken zij de handen uit de mouwen
bij het verzorgen van de inwendige mens.
In ons ploegje stagiairs zullen wat verschuivingen
plaatsvinden de komende tijd. Zo zal John Frederik ons verlaten en gaat zijn maatschappelijke stage voortzetten bij de Frankelandgroep. De dames
Pam van Nieuwehuize en Emily Baartmans, beiden uit 5-VWO zullen de groep van stagiairs komen versterken.
Wij heten hen hartelijk welkom in onze parochie
en hopen er een leuke stagetijd van te maken met
elkaar.
In januari en februari heeft in de zaal van de pastorie een cursus muziekgeschiedenis plaatsgevonden.
Mevrouw Egbers heeft de cursisten meegenomen
naar de muziek van de late-Romantiek. Heerlijke
muziek, anekdotes, uitleg over de tijdgeest van de
Romantiek en hoe de muziek van die tijd daarin
paste. De cursisten vroegen of deze serie van vier
middagen geen vervolg zou kunnen krijgen. En dat
gaat gebeuren! In het najaar zal er opnieuw in de
zaal van de pastorie muziek te beluisteren en te
bestuderen zijn. We houden u op de hoogte.
Ook in de zaal van de pastorie staat de komende
maand natuurlijk weer de wijkmaaltijd op de rol.
De maaltijd vindt plaats op dinsdag 15 maart.
Aanvang 12 uur. U kunt zich aanmelden bij Corry
Smits of Ted Konings (gegevens achter op de Gorzenklok) of bij het wijkcentrum in de Dwarsstraat.
Jolanda Konings,
coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 51 70 48 63
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
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BIJ DE BUREN

De Matthäus Passion in Schiedam
Elk jaar wordt in de Grote of St. Janskerk het monumentale meesterwerk van Joh. Seb. Bach uitgevoerd, dit jaar op woensdag, 6 april a.s. – aanvang
19.30 uur (!).
Medewerking verlenen o.a. het Schiedamse Bachkoor, het RBO Sinfonia, Arjen Leistra, orgelcontinuo en een aantal vocale en instrumentale solisten
(onder wie Margareth Beunders, alt en Ludwig van
Gijsegem, evangelist).
Het geheel staat onder leiding van Bas van Houte.
Voor de eerste keer zal op de dag van uitvoering
de kerkmusicus Hans van Gelder een lezing houden over de Matthäus Passion, uiteraard aan de
hand van muzikale fragmenten. Deze lezing begint
om 15.00 uur. De toehoorders nemen daarbij plaats
op de koortribune.
Kaarten voor de uitvoering zijn verkrijgbaar bij de
bekende voorverkoopadressen (de erkende boekhandels, de VVV en in de kerk) en kosten € 18,(incl. consumptie) in de voorverkoop en € 20,- op
de dag van uitvoering. De kaarten voor de lezing
kosten € 3,- en zijn verkrijgbaar in de Voorhof van
de kerk. Reservering van de kaarten is ook mogelijk via telefoonnummer 010-4263988 of 4261177.
Gezien de altijd weer grote belangstelling raden
wij u aan tijdig aanwezig te zijn.
Stichting Matthäus Passion
Berry Lussenburg in Vlaardingen
Herinnert u zich nog hoe Berry Lussenburg vorig
jaar het Heilig Hartfeest in onze parochie opluisterde? Met een hoge 'grapdichtheid', maar ook met
een serieuze ondertoon, zorgde hij voor veel plezier.
Diezelfde Berry Lussenburg staat op 17 maart in
de Vlaardingse Stadsgehoorzaal. Met zijn voorstelling 'Getuige' staat hij stil - terwijl de wereld doordraait. Hij is getuige van uitgetelde democratieën
tot doorgeschoten vredesmissies. Van duurzame
armoede, draadloze vriendschappen en échte valse
wimpers. Getuige ook van alles wat we niet (meer)
zien, horen, lezen, voelen...
In de voorstelling lijkt het - net als in de maatschappij - dat meer en meer niet meer is wat het
lijkt. Er heerst een permanente, substantiële Teleurdreiging. Berry kijkt in de spiegel en Getuigt...

Berry Lussenburg, Stadsgehoorzaal Vlaardingen, 17 maart, 20.15 uur, prijs € 16.00
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GEZOND IN ZUID

Gezond in Zuid gaat in maart verder met enkele
programma-onderdelen. Naar verwachting komt
later deze maand tenslotte ook de programmagids
uit. Let op uw brievenbus of neem een boekje mee
bij de vaste distributiepunten, zoals het clubhuis in
de Dwarsstraat of in de kerk en pastorie.
Twee activiteiten van Gezond in Zuid zijn er deze
maand in de parochiezaal:
Het vrouwelijke gezicht van God
Maria is de heilige die het meest wordt bezongen
en vereerd in de christelijke traditie. Overal kom je
haar tegen, in kapelletjes, kerken (denk aan de
Notre Dame in Parijs of de Zoete Moeder in de St.
Janskathedraal in Den Bosch), maar ook in huiskamers in de Gorzen. Met name mensen die al wat
hebben meegemaakt in het leven, herkennen in
haar hun eigen leven en vinden troost in de voorspraak van Maria.
De pater dominicaan Leo de Jong houdt op 4 maart
een lezing over Maria. Met behulp van afbeeldingen vertelt hij over de vele godinnen die ooit werden aanbeden in de Grieks/Romeinse tijd. En hoe
dit zich - na Christus - ontwikkelde tot de verering
van Maria, 'Onze Lieve Vrouw', het vrouwelijke
gezicht van God.
Op vrijdagavond 4 maart in de pastorie, aanvang
20.00 uur, zaal open 19.45 uur.
Kosten: een vrijwillige bijdrage. Voor meer informatie: 06-48405775.
Verzamelaarsbeurs
In het kader van Gezond in Zuid zal er op 20 maart
in de pastorie van de Heilig Hartkerk een verzamelaarsbeurs worden gehouden. Van 14.30 tot 17.00
uur zijn de verzamelaars van munten en suikerzakjes, postzegels en voetbalplaatjes welkom om hun
doubletten te ruilen om zo de eigen verzameling
aan te vullen. Ook als u niets te ruilen hebt, maar
graag iets ziet van de verzamelingen van anderen,
bent u welkom. De koffie staat klaar, de toegang is
vrij. Meer informatie: 06-48405775.
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BOEKEN

Willem Wilmink, Herman van Veen en de oude
vrouw die bad
Het lezen van een boek of gedicht kan, afhankelijk
van de inhoud, veel verschillende reacties en emoties losmaken. Het kan je inspireren, ontroeren,
vervelen, boeien, verontwaardigen, amuseren en
vaak aan het denken zetten. Al lezend worden
soms dingen over jezelf duidelijk - er staat dan in
een boek wat je altijd al gedacht had, je gevoelens
worden gedeeld en die herkenning kan heel troostrijk zijn en je minder alleen doen voelen. Je kunt
lachen om wat je leest, maar je kunt er ook om
gaan huilen.
Als kind las ik zielige passages telkens weer opnieuw, en steeds opnieuw kwamen dan de waterlanders. Toen begon mijn liefde voor lezen en het
lachen en huilen daarom.
Gelukkig wordt er nog heel veel gelezen en het is
leuk om te zien hoe mensen tussen de bedrijven
door hun boeken lezen, bijvoorbeeld in de trein.
Als medepassagier kun je vaak van de gezichten
aflezen wat de lectuur biedt. Zo onopvallend mogelijk probeer ik dat te ontdekken.
Kijken ze geamuseerd, ernstig, verontwaardigd,
gespannen? Daarna probeer ik de titel van het boek
te ontcijferen, soms een moeilijke klus, maar zeer
bevredigend.
Ik zat eens tegenover een mevrouw die telkens in
de lach schoot om wat ze las. Toen onze blikken
elkaar kruisten en ik vragend naar het boek keek,
bleek dat ze zo'n plezier had om een gedicht van
Willem Wilmink, ze liet het me lezen. Het gedicht
had de titel: "Wat de oude vrouw bad".
Later bleek dat ik thuis de CD had van Herman
van Veen, die het gedicht op muziek heeft gezet.
De tekst wil ik u niet onthouden:
Wat de oude vrouw bad
Hoor wat de oude vrouw zei toen ze bad,
ik heb een hele goeie man gehad,
een hele beste man
ik was er vreselijk verdrietig van
toen hij mij werd ontnomen
nu zal ik spoedig in de hemel bij hem komen
een beste man, maar zo jaloers van aard
die mij heeft aangestaard
met een omfloerste blik,
terwijl er niemand kuiser was dan ik
wat werd hij opgewonden,
als andere mannen mij toch ook wel aardig vonden
straks in de hemel zei de oude vrouw,
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begint opnieuw de huwelijkstrouw
en dan is het gedaan
met rustig op je eigen benen staan
het zal mijn man verdrieten,
als er daar engelen zijn
waar ik goed mee op kan schieten
Heer, zei de vrouw het is al bijna tijd
en hier de hemel is toch wijd,
dus heb ik een verzoek,
verstop mij ergens in een verre hoek
want wist hij van mijn sterven,
hij zou voor eeuwig al mijn zaligheid bederven.
Tot slot iets over de schrijver van het gedicht:
Willem Wilmink (1936-2003), dichter, schrijver,
zanger en musicus.
In 1988 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit van Brabant. In samenwerking met andere
neerlandici vertaalde hij het verhaal van de legendarische Ierse heilige Brandaan. Ook schreef hij
historische artikelen over kathedralen.
Bekend is hij ook van teksten zoals 'Hilversum 3
bestond nog niet', 'De Stratenmaker- op zeeshow'
en een indrukwekkende hoeveelheid proza en gedichten, waaruit melancholie, vriendschap, liefde,
mededogen en troost spreken, helder en direct verwoord.
Voor zijn werk sta ik mijn leven lang bij hem in
het krijt.
Liesbeth Dingenouts
WERELDJONGERENDAGEN

Jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
die overwegen in augustus naar de Wereldjongerendagen in Madrid te gaan, zijn op zondag 6
maart welkom voor een voorlichtingsmiddag. Deborah Opstal, speciaal voor de WJD werkzaam bij
het bisdom, zal proberen alle mogelijke vragen te
beantwoorden. En het kan haast niet anders of ze
zal deelnemers aan de middag aansteken met haar
enthousiasme voor het evenement. Ook jongeren
die eerdere edities van de Wereldjongerendagen
bezochten, zullen aanwezig zijn om te vertellen
wat potentiële deelnemers kunnen verwachten in
Madrid. En ook wat er mogelijk en nodig is om
naar de Spaanse hoofdstad te kunnen vertrekken.
De informatiemiddag wordt gehouden in de pastorie van de Heilig Hartkerk, op zondagmiddag 6
maart. Aanvang: 15.00 uur.
Heb je vragen over of ideeën voor deze middag,
bel 06-48405775.
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VASTENAKTIE

Onze parochie doet dit jaar - als vanouds - mee aan
de regionale Vastenaktie zoals die in de Waterweg-steden wordt gevoerd.
Om het jaar wordt door de deelnemende katholieke
en protestantse gemeenschappen gekozen voor een
project uit het programma van Vastenaktie of van
Kerk in Actie.
Dit jaar is het de buurt aan Kerk in Actie, met het
thema: Ik zie je.
Met dit thema wil de actie onderstrepen dat er een
wereld van verschil ligt tussen kijken en zien. Dagelijks kijken we naar de mensen om ons heen;
maar pas als we elkaar echt zien, is ontmoeting
mogelijk en groeit onze bewogenheid met elkaar.
Ook in de liturgie staan in deze Veertigdagentijd
lezingen op het programma waarin het gaat om
kijken en zien.
Zo ziet Jezus, in het evangelie van 27 maart, de
Samaritaanse vrouw bij de put echt staan. En hij
geneest de blinde man en wekt Lazarus op uit de
dood.
Projecten
De projecten die de regionale Vastenactie dit jaar
in het bijzonder ziet staan zijn:
SUAZ-Schiedam
Inheemse volkeren in Brazilië
Dagje uit voor moeder en kind, Rotterdam
Scholing voor blinde Palestijnse kinderen in de
Palestijnse gebieden
• Openheid voor mensen met HIV-aids, Zambia
• Alleenstaande tienermoeders in Moldavië.
•
•
•
•

Sommige gemeenschappen in de regio kiezen er
voor om wekelijks geld in te zamelen voor een ander project. De Heilig Hartparochie zal de totale
opbrengst gelijkelijk verdelen over genoemde doelen.
Vierdaagse
De landelijke organisatie van Vastenactie organiseert dit jaar een spirituele vierdaagse. Een pelgrimstocht langs authentieke pelgrimsoorden in het
Zuid-Limburgse grensgebied, eindigend in het
klooster Wittem. Vier dagen wandelen, tot rust komen, bezinnen en opladen, midden in de vastentijd,
van 7 tot en met 10 april.
Elke dag lopen de deelnemers in een kleine groep
een afstand van ongeveer twintig kilometer.
's Avonds zijn er lezingen, workshops en meditatie. Er wordt overnacht in abdijen en herbergen.
Er is ruimte voor bidden en kerkbezoek.
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Bedoeling is dat iedere deelnemer zorgt voor tenminste 750 euro aan sponsorgeld voor de Vastenaktie. Op www.pelgrimstocht.nl is meer informatie
te verkrijgen.
Ook telefonisch kan dat: 088 - 3665438.
OPROEPEN

Gezocht: wol
De redactie bereikte een bijzonder verzoek van de
zogenaamde 'Comandau Breiclub' uit Hoek van
Holland. Deze club komt elke maandagmiddag bij
elkaar om voor de kinderen uit het Roemeense
Comandău, waarvoor de parochie in 'de Hoek' zich
bijzonder inzet, truien te breien. "We hebben dringend behoefte aan wol", aldus Maria de Munck,
coördinator van de Werkgroep Comandău.
Maria de Munck vertelt: "We hadden eind december een dringend verzoek van het hoofd van de basisschool in Comandău gekregen om warme winterkleding voor de kinderen te sturen. Deze winter
moeten veel kinderen vaak thuis blijven, omdat ze
niet genoeg warme kleding hebben. Hoe vinden we
een manier om de kinderen van Comandău in ieder
geval de volgende winter allemaal naar school te
krijgen? Het idee om dan zelf te gaan breien werd
geopperd. Breien is weer 'in' dus we besloten het te
gaan proberen. We organiseren sinds januari de
brei-uurtjes op de maandagmiddagen van twee tot
vier uur in 'het Schip' of in het parochiesecretariaat
van de RK Parochie H. Egbertus en H. Lambertus
in Hoek van Holland."
De Comandău Breiclub is nu vier keer bij elkaar
geweest en de groep bestaat uit negen deelnemers.
Er kunnen nog wel wat breigrage mensen bij. De
club wil voor in totaal 130 kinderen wintergoed bij
elkaar breien.
Mensen die wol over hebben, kunnen dit afgeven
in de pastorie van de Heilig Hartkerk, op de momenten dat er activiteiten zijn. Dan komt de wol
uiteindelijk als kledingstuk in Roemenië!
Vermist
Tijdens de inzegening van de Liduinapanelen in de
kerk op zondag 13 februari, is mijn camera verdwenen. Ik ben erg gedupeerd, want vooral de
foto's die daar op staan, zijn mij zeer dierbaar!
Misschien is er iemand die iets heeft gezien of iemand die tips heeft, hoe ik het toestel weer in mijn
bezit kan krijgen? Bij voorbaat dank!
Margo Heinsbroek (010-4266126)
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AGENDA

Woensdag 2 maart
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de
pastorie. Voorganger: Corry Smits
Vrijdag 4 maart Eerste vrijdag
Om 20.00 uur Gezond in Zuid – Marialezing
(zie blz. 5)
Zondag 6 maart
+egende zondag door het jaar
Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger:
pastor Charles Duynstee
Deuteronomium 11,18.26-28.32 / Matteüs 7,21-27
"En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt,
kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn
huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle
kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef
alleen een ruïne over." Matteüs 7,26-27

Na de viering is er zoals op alle andere zondagen
koffie en thee in de pastorie.
Maandag 7 maart HH. Perpetua en Felicitas
Dinsdag 8 maart H. Johannes de Deo
Internationale Vrouwendag, Vastenavond
Woensdag 9 maart Aswoensdag
Vasten- en onthoudingsdag,
Begin van de Vastenactie
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastoor Charles Duynstee
Zondag 13 maart
1e Zondag van de 40-dagentijd
Om 09.30 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: pastor C. Biesjot
Gen. 2,7-9; 3,1-7 / Mat. 4,1-11
De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge
berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al
hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij
neervalt en mij aanbidt.' Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga
weg, Satan! Matteüs 4,8-11

Na de mis staan de medewerkers van Amnesty International achter in de kerk om u het materiaal
voor de maandelijkse schrijfactie aan te reiken.
Afscheid van pastoor Vismans: om 13.00 uur Eucharistieviering in de Singelkerk en om 15.00 uur
receptie in Theater a/d Schie. Iedereen welkom.
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Maandag 14 maart
Kerkbestuursvergadering, aanvang 19.30 uur
Dinsdag 15 maart Om 12.00 uur is de wijklunch
in de pastorie. Aanmeldingen bij Corry Smits
(010-4268711) of bij Ted Konings (06-48405775).
Woensdag 16 maart H. Joh. Clemens Hofbauer
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot. Om 14.00 uur
lezing Kunstgeschiedenis-1 in de pastorie.
Vrijdag 18 maart Mirakel van het H. Sacrament
Zaterdag 19 maart H. Jozef, hoogfeest
Zondag 20 maart
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en
orgelspel. Voorg.: Corry Smits
Genesis 12,1-4a / Matteüs 17,1-9
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus
in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:
"Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier
drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor
Elia." Matteüs 17,3-4

Om 14.30 uur Verzamelbeurs in de pastorie (zie blz. 5)
Dinsdag 22 maart
Vergadering Pastoraatsgroep, aanvang 20.00 uur
Woensdag 23 maart
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot. Om 14.00 uur
lezing Kunstgeschiedenis-2 in de pastorie. (blz. 20)
Vrijdag 25 maart Aankondiging van de Heer
(Maria Boodschap), hoogfeest
Zondag 27 maart
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.30 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.
Voorg.: pastor Coert Biesjot
Exodus 17,3-7 / Johannes 4,5-42
"Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen," zei
Jezus, "maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit
meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een
bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft."
Johannes 4,13-14

Woensdag 30 maart
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot.
Om 14.00 uur lezing Kunstgeschiedenis-3 in de
pastorie (zie blz. 20). Om 18.00 uur Vastenmaaltijd.
Welkom vanaf 17.30 uur.
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CLUSTER NIEUWE MAAS

Informatie over clustervorming binnen
ieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen
Introductie
Clustervorming is een vorm van samenwerking
tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is
dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen.
In onze regio werken de parochies 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 samen in
het cluster Nieuwe Maas.
Wij gaan samen verder als één nieuwe parochie,
die bestuurd zal worden door een nieuw parochiebestuur.
Wat zal er zeker IET veranderen door de clustervorming?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk
dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap.
Een nieuwe naam voor onze nieuwe parochie
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam.
Daar mag u een voorstel voor doen. In uw eigen
parochie is uitgelegd aan welke voorwaarden die
naam moet voldoen.
Parochianen kunnen hun suggestie voor een naam
invullen op een reactieformulier. Het is de bedoeling dat per 1 juli 2011 de naam van de nieuwe parochie, samen met een daarbij passend logo bekend
is.
Wellicht ten overvloede: de namen van de huidige
geloofsgemeenschappen (vanaf 1 juli 2011 deelgemeenschappen) en hun kerkgebouwen veranderen
niet.
Een nieuw parochiebestuur
Er is inmiddels een flink aantal stappen gezet op
weg naar onze nieuwe parochie. Eén van die stappen is het formeren van een nieuw parochiebestuur. In al onze parochies is gezocht naar geschikte personen om dit parochiebestuur te bemensen.
Elke parochie heeft een kandidaat aangedragen
voor dit nieuwe parochiebestuur. Bij toeval is het
zo dat in het nieuwe bestuur (helaas) geen vrouwen
aanwezig zijn. Dat komt vanzelfsprekend niet omdat zij minder geschikt zouden zijn voor een dergelijke functie, in alle huidige besturen zitten immers
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ook vrouwen, maar het is toevallig zo dat zij zich
niet kandidaat hebben gesteld.
De namen van de leden van het nieuwe bestuur
zijn bekend.
Dat zijn: Pastoor Charles Duynstee, Hans Stout,
Frans Verweijen, Wim van der Steen, Ted Konings, Jos Cobben, Rob Poels en Jan van de Water.
Welke portefeuilles zij onder hun beheer gaan nemen, staat nog niet vast.
Het pastoraal beleidsplan
Door het pastoraal team is hard gewerkt aan een
pastoraal beleidsplan. Hierin zijn die zaken opgenomen waar de priesters en pastoraal werkers de
komende jaren extra aandacht aan willen besteden.
Dit zijn nadrukkelijk zaken die zij prioriteit willen
geven náást alle andere werkzaamheden die hoe
dan ook doorgang zullen vinden. Hierbij kunt u
denken aan viering van de eucharistie, overleg
voeren met de pastoraatsgroepen in de deelgemeenschappen en er voor u zijn als u graag met
een van de priesters of pastoraal werkers wilt praten. Ons pastoraal beleidsplan is samen met vele
parochianen tot stand gekomen.
Behouden waar we trots op zijn
Een uitgangselement van het pastoraal beleidsplan
is, dat die zaken waar de huidige parochies trots op
zijn, in ieder geval door het pastoraal team ondersteund zullen worden.
Het pastoraal team vindt het enorm belangrijk dat
u zich in uw eigen deelgemeenschap 'thuis' blijft
voelen.
Centrale element / Onze missie: Groeien in relatie
Het pastoraal team wil alle parochianen ondersteunen bij het streven naar persoonlijke
groei: in de relatie met God en Jezus Christus, met
elkaar en de omringende samenleving.
Onze prioriteiten
1. Groeien in de vorming van een eenheid in verscheidenheid
Bij deze prioriteit gaat het om: elkaar als geloofsgemeenschappen beter leren kennen, vertrouwen
krijgen in elkaar en ontdekken wat we samen kunnen doen.
2. Groeien in missionair werkzaam zijn
Bij deze prioriteit gaat het om het bereiken, boeien
en binden van 'buitenstaanders' bij onze missie.
3. Groeien in geloofsverdieping
Bij deze prioriteit gaat het om de communicatie
over wat mensen ten diepste in het evangelie en in
mensen raakt.
Een van de belangrijkste doelgroepen bij deze prioriteiten zijn onze jongeren. Het pastoraal team wil
er alles aan doen om hen te (blijven) betrekken bij
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de kerk. Geen van de priesters en pastoraal werkers heeft een 'eigen' parochie/ deelgemeenschap
toegewezen gekregen. Het pastoraal team realiseert
zich dat het daardoor langer zal duren voordat zij u
kennen en u hen allemaal kent.
Het pastoraal team gaat er vanuit met dit pastoraal
beleidsplan iets neergezet te hebben, waar elke parochiaan zich door aangesproken kan voelen.
Namens de besturen van de zes parochies:
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 Paulus
Dit was nieuwsbrief nr. 2011-2, 12/13 februari 2011
- voorgaande nieuwsbrieven in 2010: 15/16 mei,
11/12 & 18/19 sept., 23/24 okt., 18/19 dec.,
- voorgaande nieuwsbrieven in 2011: 15/16 jan.
Alle nieuwsbrieven kunt u nalezen op onze internetsite www.heilighartkerk.nl
Achter in de kerk liggen ook nog enkele exemplaren van alle nieuwsbrieven.

BEDEVAART

Stille Omgang Amsterdam
In de nacht van 19 maart wordt in Amsterdam de
Stille Omgang gelopen. Een religieus-meditatieve
wandeling door het historische centrum van de
stad en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven. Duizenden gelovige mensen uit het hele land
worden verwacht.
De Stille Omgang wordt gelopen voor of na een
eucharistieviering, waarvan er verschillende worden gehouden in verschillende kerken in de avond
en nacht.
Wilt u alleen of in groepsverband meelopen met de
Stille Omgang? Contactpersoon voor Rotterdam en
omstreken is Carla van Deutekom, te bereiken per
telefoon: 010 - 4189753 of per E-mail:
carlavandeutekom@hotmail.com. Zij kan u meer
informatie verschaffen over gezamenlijk vervoer
naar de hoofdstad.
Voor jongeren is er dit jaar een bijzonder programma in de Mozes & Aaronkerk. Naar verluidt een
uniek evenement in Nederland, van 20.00 tot 24.00
uur. Daarin ontmoeting met andere jongeren en
met Christus in de eucharistie.
Aanmelden voor het jongerenprogramma kan via
mailadres aanmelding@stille-omgang.nl.
De toegangsprijs bedraagt € 7,00.
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LEZINGEN

'De monnik in ons'
Aan het begin van de Veertigdagentijd, die periode
van inkeer en loslaten, een lezing van filosoof en
dichter/schrijver Hein Stufkens, in de kerk St. Jan Visitatie.
Er is in onze tijd opnieuw belangstelling voor innerlijke wijsheid. Ondanks materiële welvaart zijn
mensen vaak ontevreden. Je kunt naar allerlei
hulpverleners, maar waar kun je terecht met het
heimwee van je ziel: dat verlangen om thuis te komen in jezelf, bij God? Hoe leer je in vrede leven
met de onzekerheid en de vergankelijkheid van het
bestaan?
In deze lezing zoeken we het antwoord dicht bij
huis, bij onszelf, de vergeten bron van wijsheid in
jezelf, de monnik in jou. Kun je die wakker maken?
Daarvoor hoef je niet in een klooster te gaan wonen. Het kan op de plek waar je nu bent, als je
ruimte maakt, als je de tijd stilt… en echt luistert
naar jezelf, de ander, de Ander.
Deze lezing door Hein Stufkens vindt plaats op 10
maart, vanaf 20.00 uur, in de kerk aan de Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam.
Bijdrage in de kosten: € 5,- . Aanmelden niet nodig.
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TERUGBLIK

Liduina bracht ons bij elkaar
Het kan u als lezer van de Gorzenklok bijna niet
ontgaan zijn: op 13 februari zijn in onze Heilig
Hartkerk twee bijzondere ramen, opgedragen aan
de heilige Liduina, ingewijd. +aar schatting 250
mensen gingen in op de uitnodiging dit mee te vieren. Een van hen was Chris Bergs, plebaan van de
kathedraal aan de Mathenesserlaan en deken van
Rotterdam eo. Hij geeft ons hieronder zijn impressie.
Op zondag 13 februari mocht ik aanwezig zijn bij
de inzegening van de Liduinaramen in de kerk.
Toen ik op weg was naar deze bijeenkomst, hoopte
ik dat er toch nog wat mensen aanwezig zouden
zijn. Het is vandaag de dag immers niet meer zo
vanzelfsprekend dat je op zondagmiddag om drie
uur veel mensen in de kerk krijgt. Zelfs op zondagmorgen tijdens de Eucharistie laat men het soms
gemakkelijk afweten. Toen ik echter bij de kerk
aankwam was er ogenblikkelijk een parkeerprobleem. Dit zorgde ervoor dat ik wat te laat binnenkwam.
Bij binnenkomst werd ik aangenaam verrast door
het grote aantal aanwezigen dat zich achterin de
kerk rond de kapel en de nieuwe ramen had geschaard. De goede sfeer was direct voelbaar. Alles
was goed verzorgd en een mooie en duidelijke uitleg van de glazenier zorgde ervoor dat de nieuwe
ramen goed in het middelpunt geplaatst werden.
De plechtigheid van de inwijding was in alle soberheid heel treffend. Het evangelie van het Hoogfeest van Allerheiligen klonk, met daarin de woorden: 'Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen
God zien'. Terwijl dit gelezen werd dacht ik: 'Zo
was Liduina, zuiver van hart, haar leven op God
gericht, in haar lijden en eenvoud een teken voor
haar tijd en de onze'.
Liduina, een heilige van het volk van Schiedam,
werd met behulp van de ramen en de bijeenkomst
heel sterk onder het volk gebracht. Daar waar ze
volgens mij, hoort, zonder opsmuk, gewoon een
voorbeeld en voorspraak juist voor onze tijd, de
kerk van nu.
Heel mooi was het dat er twee oude gezangen ter
ere van Liduina door het koor ten gehore werden
gebracht. Oude teksten en oude melodieën brengen
je bij de traditie van de kerk. Ze brengen je bij ons
voorgeslacht, de mensen die de verering van Liduina hebben hooggehouden en doorgegeven.
Het derde lied was nieuw, van onze tijd, met moderne woorden en een eigentijdse melodie. Wij
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dragen ons geloof verder, met nieuwe ramen,
nieuwe teksten, voortbouwend op het oude, maar
met nieuwe vragen, uitdagingen en kansen.

Goed was het om te zien hoe het pastorale team
zich liet zien en van harte de plechtigheid mede
gestalte gaf. Zo dragen we samen de kerk verder,
in Schiedam en omgeving, in ons bisdom.
Door de aanwezigheid van zovelen, ook mensen
uit andere parochies en plaatsen, lieten we zien dat
we elkaar willen dragen in geloof.
Na een drankje, een hapje en hartelijke ontmoetingen ging ik gesticht en bemoedigd naar huis.
Liduina bracht ons bij elkaar en zal ons door haar
gebed bij God ook bij elkaar houden.
Parochianen van de Gorzenkerk, het ga u goed.
deken Chris Bergs
Ter gelegenheid van de
inzegening van de Liduina-ramen is een boekje verschenen:
De Gorzenkerk en… H.
Liduina van Schiedam.
In dit boekje zijn veel
kleurenfoto's opgenomen.
De tekst is een bewerkte versie van de artikelen die in de afgelopen
maanden in de Gorzenklok zijn verschenen.
Het boekje kost € 2,00.
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ACTIE KERKBALANS

Actie Kerkbalans blijft actueel
Vorige maand trof u in de Gorzenklok een uitgebreide staat van de financiën van onze parochie.
Daaruit bleek onder meer dat willen we als kerkgemeenschap 'quite' spelen, we dit jaar tenminste
16.000 euro aan bijdragen in de Actie Kerkbalans
moeten opbrengen. Dat is een flinke smak geld.
Het is onder meer nodig om de algemene kosten
aan de 'eigen' pastors te kunnen opbrengen. Als
gemeenschap zijn we er met de stappen die de aanzet vormen tot de clustervorming flink op vooruit
gegaan; in plaats van op Lidwien Meijer alleen,
kunnen we nu al, vast een beroep doen op haar, en
drie andere heren uit het 'pastorsvak'. Het spreekt
voor zich dat dit extra kosten met zich meebrengt.
Daarom zat bij het vorige parochieblad ook de uitnodiging om bij te dragen aan onze gemeenschap.
Hebt u de acceptgiro al ingevuld - of via telebankieren al een bedrag overgemaakt? Verkeert de
bijdrage nog in het stadium van 'we leggen hem
nog even apart tot later'? Hoe het ook zij: we verzoeken u (nog) eens goed na te denken wat u - behalve de inzet die velen van u op allerlei vlak in
concreto bieden - bij kunt dragen aan onze parochiegemeenschap. Misschien hebt u de mogelijkheid om wat extra te sparen; de parochie is dan een
bijzondere spaarpot met een heel hoog rendement.
Immers, door bij te dragen aan de Heilig Hartparochie steunt u zowel de zorg voor ouderen in de
wijk, als de stimulering van zang en kunst, als het
jongerenwerk, als monumentenzorg. Wie weet hoe
veel plezier een ruimhartige donatie u zowel op de
korte als op de lange termijn verschaft...
Van harte aanbevolen dus: de Actie Kerkbalans.
En bij voorbaat dank voor uw bijzondere bijdrage!
de werkgroep Actie Kerkbalans
NIEUWS

Rommelmarkt
Na het succes van de vorige rommelmarkt in oktober vorig jaar, gaan onze vrijwilligers weer met
extra inzet aan de slag om dat resultaat te evenaren, zoniet, te verbeteren! Natuurlijk hangt het slagen van een rommelmarkt op de eerste plaats af
van u, als schenker van goed verkoopbaar spul of
van u als bezoeker en zeker als goedbetalende
klant. Hoe dat allemaal weer gaat aflopen weten
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we al weer snel: de komende rommelmarkt is gepland op zaterdag 9 april a.s.
Vanaf 10.00 uur 's morgens tot 's middags 15.00
uur bent u van harte uitgenodigd om een bezoek te
brengen aan dit gezellige evenement.
Voor het afgeven of het op laten halen van spullen,
kunt u telefonisch een afspraak maken met Margo
Heinsbroek (010-4266126) of met Hans Ronteltap
(0610173278).
Op zoek naar... een nieuwe naam
De parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn op zoek naar een nieuwe naam. U weet
dat als alles goed gaat, deze geloofsgemeenschappen vanaf 1 juli zal opgaan in een nieuwe clusterparochie. Dezer dagen wordt uit alle ingezonden
namen een selectie samengesteld van vijf namen,
De bisschop kijkt of hij goedkeuring kan verlenen
aan de voorgestelde namen. Eind maart kunnen de
parochianen van het cluster stemmen over welke
naam de voorkeur heeft. Houdt dus allen de mededelingen in de kerken en op de sites in de gaten!
Aanbidding
Sinds kort is er in de Heilig Hartkerk de gelegenheid om God te aanbidden in de eucharistie. Dit
gebeurt in een zogenaamde 'uitstelling' van het Allerheiligst Sacrament.
Initiatiefnemer tot deze uitstelling is de gebedsgroep Mama di Rosario, onder leiding van Silvio
Jonge. Deze gebedsgroep komt al langer wekelijks
bij elkaar in onze pastorie. Graag creëerden zij
voor hun gebedsgroep ook de gelegenheid om aan
aanbidding te doen.
De Heilig Hartparochie steunt hen in dit verlangen
en met medewerking van pastor Coert Biesjot is
deze gelegenheid nu realiteit. In principe is er iedere eerste donderdag van de maand de mogelijkheid
tot aanbidding. Niet alleen leden van de gebedsgroep, maar ieder is welkom. Aanvang 20.00 uur.
Pastoor Kuypers
Inmiddels is Pastoor Kuijpers vrij van koorts en
aan de beterende hand. Zodra hij het ziekenhuis
mag verlaten, gaat hij niet meer terug naar "De
Kreek", maar naar zijn eigen huis, waar hij de nog
noodzakelijke verzorging krijgt aangeboden. Daartoe werd op 24 februari besloten en als gevolg
daarvan, is zijn kamer in "De Kreek" nog die dag
ontruimd. De verwachting is dat hij in de loop van
de komende week, na acht maanden ziekenhuis en
verpleeghuis, weer voet op Lierse bodem gaat zetten. We hopen dat zijn herstel voorspoedig zal verlopen en hij eindelijk weer in staat zal zijn zich
"thuis" te voelen.
Hartelijke groet aan u allen van pastoor Kuijpers.
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DOOR U VOOR U

ieuwe serie Kunstgeschiedenis
Wegens groot succes op herhaling! Of liever gezegd: wordt vervolgd. Lilian Boes verzorgt vanaf
16 maart wederom acht woensdagmiddagen met
belangwekkende thema's uit de kunstgeschiedenis.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij; meldt u nu aan!
Van september tot en met november afgelopen jaar
verzorgde kunsthistoricus Lilian Boes al een eerste
serie middagen over de geschiedenis van de kunst.
Het klaslokaal - onze parochiezaal - liep vol; enkele mensen kwamen noodgedwongen op een reservelijst terecht. Zij kunnen de schade inhalen met
een nieuwe serie middagen. De mensen die wel de
deelnemerslijst haalden, waren zo enthousiast dat
zij om een vervolg vroegen.
Kwamen in de eerste serie vooral thema's uit de
oude geschiedenis aan bod, dit keer ligt de nadruk
meer op de moderne tijd. De acht thema's van de
lessen zijn: Portret, Lichaam, Bauhaus, Arts &
Crafts. Beeldhouwkunst, Voedsel en Kunst, Parijs
rond 1900 en Glaskunst.
Om deel te nemen aan deze cursus is kennis van
kunst niet noodzakelijk, het is juist bedoeld ter introductie in de kunstgeschiedenis. De cursus zal
echter ook de 'gevorderde' cursist voldoende uitdaging bieden.
De kosten van deze serie lessen bedragen € 60,(met Ontdekschiedam.nu pas € 5,- korting). Aanvang steevast om 14.00 uur, stop om 16.00 uur.
Wilt u deelnemen dan kunt u zich opgegeven bij
Mooi Werk: tel. 010-2343774 / 06-54264986 of
per E-mail: post@stichtingmooiwerk.nl.

HUMOR IN DE KERK
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