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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

De Veertigdagentijd is begonnen. In heel onze 
Goede Herderparochie zijn er vele activiteiten.  
Eén voorbeeld willen we hier graag noemen: In de 
week van 10-17 maart is er: Eén parochie, zeven 

godshuizen. Door middel van een power-point-
presentatie maakt u kort kennis met de beziens-
waardigheden van de zeven kerken van de paro-
chie. In de drie gastkerken waar de bijeenkomsten 
gehouden worden, krijgt u een rondleiding. Deze 
zullen zijn op 10 maart in de Lucaskerk te Vlaar-
dingen, op 14 maart in de Andreas, Petrus en Pau-
luskerk in Maassluis en op 17 maart in de Basiliek 
in Schiedam. Voor meer informatie, ook over de 
andere activiteiten in deze periode kunt u het best 
een kijkje nemen op onze website: 
www.heilighartkerk.nl  
 

In de Veertigdagentijd is er natuurlijk in onze kerk 
ruim aandacht voor de Vastenaktie. U leest er meer 
over elders in deze Gorzenklok. Op woensdag-
avond 7 maart houden we opnieuw een Vasten-
maaltijd. Deze sobere maaltijd nuttigen we samen 
en aansluitend zal worden gecollecteerd voor de 
Vastenaktie. Aanvang: half 6. 
Voor de kinderen is er in de vastentijd tijdens de 
zondagsvieringen kinderwoorddienst. Zij zullen luis-
teren naar het evangelieverhaal in hun eigen be-
woordingen en gaan knutselen. Het werk wordt na 
de viering verkocht ten bate van de Vastenaktie. 
 

Dat we ook onze kinderen leren om oog te hebben 
voor de noden van de mensen om ons heen, blijft 
niet onopgemerkt. We ontvingen een bedankbrief 
voor onze inzet bij Actie Schoenendoos. In die 
brief liet Elias Saliya, een van de vele kinderen die 
een schoenendoos ontving, weten: “In de schoe-
nendoos vond ik een briefje met foto van een tien-
jarige jongen. Ik kon mij niet voorstellen dat ie-
mand zoveel om mij geeft, dat hij al deze dingen 
weggeeft!”  
 

Zo’n reactie geeft weer impuls om ook met de kin-
deren de schouders te zetten onder de Vastenactie 
en om ook dit jaar een prachtige Palmpaasstok te 
maken en mensen in de nabije omgeving blij te 
maken. Op Palmzondag zal er natuurlijk weer een 
prachtige viering zijn met Palmpaasprocessie. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

tel. 06 - 517 04 863  
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

H. HARTKERK FOREVER! 
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MISINTENTIES 
 
 
 
 
 

Zondag 4 maart 

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bos-
man, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josep-
hina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duike-
ren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus 
Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, ouders 
Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefri-
dus Hulspas, Jan Joore, Elisabeth Meijer– de 
Krom, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Elisa-
beth Helena van Noordt,  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 Wil-
helmina Vermeulen, Luud en Lenie van 't Zelfde   
 
Zondag 11 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, Francis-
cus Laurentius Geerdes,  Toon Heinsbroek, ouders 
Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph 
Michaël Kuijpers, Petrus Jacobus van Mil, Elisa-
beth Helena van Noordt, ouders Van der Plas – 
Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Rontel-
tap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Martha Maria Vavier – Jaspers, Piet Wijnen, Luud 
en Lenie van ’t Zelfde.  
 
Zondag 18 maart 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geer-
des, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefri-
dus Hulspas, Maria de Kok, pastoor Rudolph Mi-
chaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet 
van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap,  Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 
Zondag 25 maart 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor 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, Riet Mulder – Bekkers, Piet van Potten, Ben 
Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders 
Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier – Jas-
pers, Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
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Lourdes, een bron van hoop, bezinning, 

warmte en vriendschap 

Het jaarthema voor 2012 is: “Met Bernadette de 

rozenkrans bidden”.  

Iedere keer dat een “Wees Gegroet” wordt gebe-

den, schenkt men Maria een mooie roos. Elke com-

plete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen. 
 

Vele Nederlanders gaan ieder jaar op bedevaart 
naar Lourdes en doen dit via een bedevaartorgani-
satie. Ze reizen dan per trein, vliegtuig of bus. 
Hulpbehoevende pelgrims verblijven in een zorg-
centrum “Accueil Notre Dame de 
Lourdes” of in het ‘zorghotel’ met 
medische verzorging en hulp van 
vrijwilligers die uit Nederland mee-
reizen. (Het zorghotel is één van de 
ruim 200 hotels in Lourdes waar ge-
durende de bedevaart permanent me-
dische begeleiding aanwezig is)  
De Nederlandse artsen die de bedevaart begeleiden 
houden dagelijks spreekuur, de pelgrims kunnen 
hier kosteloos een beroep op doen. 
De Limburgse Bedevaart Organisatie verzorgt al 
meer dan 90 jaar bedevaartreizen naar Lourdes en 
anders dan de naam doet vermoeden komen de 
meeste pelgrims van buiten Limburg. 
Heeft u belangstelling en vragen of wilt een brochu-
re neem dan  contact op met:  
Riet v.d. Lans, tel. 06-57889997, 
Loes v.d. List-Hulst, tel. 010-5911760 of   
Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten 
Tel. 043-3214715. 

 
 
 
 
 

Dagtocht naar Antwerpen 

Vanuit de Grote Kerk wordt dit jaar voor de derde 
keer een dagtocht per autobus georganiseerd, dit 
keer op zaterdag, 26 mei a.s. en met bestemming 
Antwerpen. U kunt er de dag zelf of met enkele 
bekenden indelen.  
Vertrek uit Schiedam om 09.00 uur; terug om ca. 
19.30 uur. De bustocht kost € 19.- p.p.  
Een mooie gelegenheid om mensen uit andere ker-
ken te ontmoeten, toch? 
Opgave via tel. 010- 2732086. 
 

Gré Hofman 

BEDEVAART 

BIJ DE BUREN 
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Even iets minder voor een ander… 
Vasten door dat taartje bij de koffie te laten staan. 
Of door een extra bezoekje af te leggen aan een 
zieke kennis. Of mee te lopen met een pelgrims-
tocht. Een sobere maaltijd of vastendag houden… 
er zijn talloze manieren waarop je persoonlijk, als 
groep, of als kerkgemeenschap kunt vasten. Vas-
tenaktie nodigt u dit jaar uit te ontdekken dat vas-
ten verrijkt. Ga de uitdaging aan en kies voor ‘even 
minder’. 
 

Naast het vasten om onszelf te doen groeien, slui-
ten we ons ook weer aan bij een landelijke actie. 
Onze eigen vasten mag ons inspireren om stil te 
staan bij mensen die niet kunnen kiezen voor ‘even 
iets minder’, omdat ze simpelweg altijd te weinig 
hebben. Wij mogen in de Veertigdagentijd onze 
betrokkenheid met hen tonen.  
Dit jaar staan we stil bij de mensen in Ethiopië. 
Waar we vooral naar willen kijken is de inspireren-
de manier waarop de mensen in dit land omgaan 
met hun situatie. Gedurende zes weken wordt de 
parochiegemeenschap via weekbrieven geïnformeerd 
over het wel en wee van deze mensen.  
Wilt u meer weten over verschillende aspecten van 
het leven van de Ethiopiërs waarvoor we onze 
Vastenaktie voeren, dan vindt u deze weekbrieven 
in de kerk. 
Centraal als doel waar geld voor ingezameld 
wordt, staat dit jaar het project van de congregatie 
Daughters of Charity in de sloppenwijken van de 
hoofdstad Addis Abeba.  
Kleine kinderen krijgen hier onderwijs, gemoti-
veerde jongeren kunnen een vakopleiding volgen 
en startende ondernemers worden ondersteund. In 
onze regio werken we dit jaar samen met de Vlaar-
dingse stichting Food for All (FFA), die zich in 
Addis Abeba inzet voor hulp aan bedelaars (zie 
ook www.food-for-all.org).  
Deze stichting zal tijdens de Vastenaktie een deel 
van de opbrengsten ontvangen. 
 

Spirituele wandelvierdaagse 
De landelijke Vastenaktie organiseert dit jaar voor 
de tweede keer een spirituele wandelvierdaagse. 
De Pelgrimstocht is een unieke, spirituele vier-
daagse van donderdag 29 maart t/m zondag 1 april. 
U wandelt vier dagen door het schitterende Zuid-
Limburgse landschap. U kunt kiezen tussen routes 
van 20 of 30 km. U ontmoet andere wandelaars, 
wandelt over eeuwenoude bedevaartroutes en kunt 
deelnemen aan interessante bezinnende middag- en 
avondprogramma’s.  
Overnacht wordt in (voormalige) kloosters en op 

VASTENAKTIE 2012 
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historische locaties. De pelgrimstocht is ook een 
sponsorloop, waarbij iedere deelnemer minimaal 
€ 500,- aan sponsorgeld verzamelt voor het werk 
van Vastenaktie in Ethiopië. Dit lijkt een hoog be-
drag, maar u zult zien dat uw deelname door uw 
omgeving enthousiast wordt ontvangen!  
Daarnaast bedragen de deelnamekosten voor lo-
gies, eten en drinken € 300,- per deelnemer. Ook 
uit onze regio lopen mensen mee.  
Meer informatie op www.vastenaktie.nl 
Ook in het bisdomblad Tussenbeide is meer te le-
zen over de Pelgrimstocht. 
 

Vastenmaaltijd in de Heilig Hart 
Op 7 maart kunt u ook in de Heilig Hartkerk te-
recht. Dan houden we in de pastorie een Vasten-
maaltijd. Het gaat om een sobere maaltijd, waarin 
verteld zal worden over de Vastenaktie en het pro-
ject in Addis Abeba. Na de maaltijd wordt er ui-
teraard gecollecteerd voor de Vastenaktie. Aan-
vang: half 6. We vragen u - om een indruk te heb-
ben van het aantal deelnemers - de organisatie te 
laten weten of u deelneemt. Dat kan door in te te-
kenen op de lijst achter in de kerk of door contact 
op te nemen met Corry Smits (zie achterop). 
 

Voor de kinderen is er in de vastentijd tijdens de 
zondagsvieringen kindernevendienst. Zij zullen 
luisteren naar het evangelieverhaal in hun eigen 
bewoordingen en gaan knutselen. Het werk wordt 
na de viering verkocht ten bate van de Vastenactie. 
Zo willen we als kerkgemeenschap werken aan een 
mooie opbrengst voor de Vastenaktie. Mocht u 
voor de Goede Week geen kans hebben gezien u 
aan te sluiten via één van deze initiatieven, dan 
kunt u uw financiële steun bijdragen via de accept-
giro die in deze Gorzenklok zal zijn te vinden. 
 

 
 
 
 

Op 23 maart wordt om 20.00 uur de film ‘Das 
Leben der Anderen’ (Oscar voor Beste Buitenland-
se Film in 2007) van Florian von Donnersmarck 
vertoond  in de parochiezaal. 
Het verhaal speelt zich af in 1984 in Oost-Berlijn. 
Stasi-officier Gerd Wiesler krijgt de opdracht de 
succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman en zijn 
vrouw Christa-Maria Sieland af te luisteren. Door 
de dagelijkse bezigheden van die 
twee krijgt Wiesler besef van zijn 
eigen saaie leven en heeft daardoor 
steeds meer moeite om zijn loyali-
teit naar de staat te behouden. 
De avond is gratis, doch een vrij-
willige bijdrage in de kosten wordt 
op prijs gesteld. 

FILMAVOND 
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Vrijdag 2 maart  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 4 maart 2e zondag van 

de Veertigdagentijd 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer 
Voorg.: pastor Charles Duynstee 

Genesis 22,1-2+9a+10-13+15-18 / Marcus 9,2-10 

Tijdens alle zondagsvieringen in de Veertigdagen-
tijd is er kinderwoorddienst (zie blz. 1 en 9). 
Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 
koffie of thee in de pastorie. 
 

Woensdag 7 maart  HH. Perpetua en Felicitas 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur cursus Kunstgeschiedenis-7 in de 
pastorie. Om 17.30 uur Vastenmaaltijd in de pasto-
rie (zie H. Hartkerk forever op blz. 1) 
 
Donderdag 8 maart  H. Johannes de Deo 
 

Zondag 11 maart 
Derde zondag van de 

Veertigdagentijd 
Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot. 

Exodus 20,1-17 / Johannes 2,13-25 
Na de Mis wordt u uitgenodigd mee te doen aan de 
schrijfactie van Amnesty International. 
 
Maandag 12 maart  Om 19.30 uur vergadert de 
beheercommissie in de pastorie. 
 

Woensdag 14 maart  
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

AGENDA 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met 
zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. 
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren 
gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwas-
ser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen ver-
scheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met 
Jezus.  Marcus 9,2-4 

 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen 
dat u dit mag doen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze 
tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbou-
wen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel 
geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen 
weer opbouwen?’ Maar hij sprak over de tempel van zijn 
lichaam.  Johannes 2,18-21 
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Voorganger: pastor Coert Biesjot 
Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis-8 in de pastorie. 
 

Donderdag 15 maart  H. Clemens Maria Hofbauer 
 

Zondag 18 maart 

Vierde zondag van de 

Veertigdagentijd 

Zondag “Laetare” 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel.  

Voorganger: pastor A.A. van Well. 
2 kronieken 36,14-16+19-23 / Johannes 3,14-21 

Maandag 19 maart H. Jozef, bruidegom van de 

heilige maagd Maria, hoogfeest 
 

Dinsdag 20 maart  Wijklunch 

Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie. 
Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 
Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 21 maart 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Vrijdag 23 maart  Filmavond in de pastorie 

Aanvang: 20.00 uur. Titel: Das Leben der Anderen 
 

Zondag 25 maart 

Vijfde zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor. Voorganger:  
pastoor A.A. van Well 
Jeremia 31,31-34 / Johannes 12,20-33 

Woensdag 28 maart 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 29 maart  

Om 15.30 uur Palmpaasstokken maken in de pas-
torie (zie blz. 1 en 9) 

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes 
in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder-
een die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had 
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.  Johannes 3,14-16 

Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot ma-
jesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 
Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze we-
reld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.  
Johannes 12,23-25 
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TOESTAND AAN DE HEMELPOORT?  

‘Levensnevel’ is de titel van een boek, geschreven 
door Kees van Kooten in 1999 en bevat 20 kleine, 
op zichzelf staande columns. Ze zijn gebaseerd op 
eigen ervaringen, die erg herkenbaar zijn. De titel 
van het boek is een palindroom, dit is een keer-
woord of spiegelwoord, net zoals het bekende 
‘parterretrap’. In Levensnevel kijkt de schrijver in 
twee richtingen. Naar vroeger: hoe zat het ook al-
weer, en naar de toekomst: hoe moet dat? 
 

Nog een mooi boek(je) van Kees van Kooten: An-
nie. Een ontroerend verslag van de aftakeling en 
dood van zijn moeder. Hoe zij steeds vergeetachti-
ger en hulpbehoevender werd en uiteindelijk naar 
een verzorgingscentrum verhuisde.  
Hij beschrijft de geestelijke achteruitgang van zijn 
moeder niet als het zielig uitdoven van een kas-
plantje, maar als een viering van haar geest in goe-
de tijden. Dit doet hij door de beschrijving van 
haar dementie af te wisselen met door haar ge-
schreven gedichten. Het boekje is de beschrijving 
van een liefdevolle moeder-zoonrelatie, vol inge-
houden emotie, maar ook met humor. 
 

Kees van Kooten is geboren op 10 augustus 1941 
in Den Haag. Hij wordt acteur en schrijver. 
Op het Dalton Lyceum leert hij Wim de Bie ken-
nen, met wie hij ruim 30 jaar lang het bekende duo 
Van Kooten en de Bie vormt, bekend van o.a. Het 
Simplisties Verbond en de aparte typetjes als de 
Vieze Man en Jacobse en van Es. 
Wat heb ik ze gemist, toen ze er mee stopten. Die 
zondagavonduitzendingen betekenden voor mij wat 
Studio Sport is voor de sportliefhebbers: Een must. 
Geen woord wilde ik missen en als er iemand tij-
dens de uitzending opbelde, dacht ik wie belt er 
nou onder Koot en Bie? 
De periode van Jacobse en van Es, Cor en Ab van 
der Laak en de burgemeester en wethouder van 
Juinen staat nog het meest in mijn geheugen ge-
grift. 
Typetjes en karikaturen zien we nog vaak op tv, 
maar kunnen wat mij betreft niet tippen aan de fi-
guren als de bejaarde broers Ge en Arie Temmes, 
Carla en Frank van Putten, moeder en zoon en de 
zusjes Jet en Koosje Veenendaal, de welgestelde 
zusjes. Hoewel uitvergroot en overdreven, straal-
den zij altijd een soort echtheid uit. 
Toen ik pas bij de bibliotheek in Schiedam werkte, 
begin jaren tachtig, hadden we een directeur die 

BOEKEN 
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Knutselen voor de Vastenactie  
Op alle zondagen van de Vastentijd 

tijdens de viering in de kinderwoorddienst 
Aanvang: 09.30 uur 

 

Palmpaasviering 

zondag 1 april 
Voorganger: Lidwien Meijer 

met het Kinderkoor en het Gelegenheidskoor 
Aanvang: 09.30 uur 

 

Na de viering krijgen de kinderen adressen van 
ouderen en zieken in de buurt die zeker blij zul-

len zijn met zo’n prachtige Palmpaasstok. 
 

Palmpaasstokken maken 
donderdag 29 maart in de pastorie  

Aanvang: 15.30 uur 
 

De stokken en versierspullen staan al klaar. 
Neem zelf klein fruit en lekkers mee  

voor aan de stok. 
‘s Ochtends vóór de viering krijgt elke stok een 

vers broodhaantje en een palmtakje. 
 

tijdens een vergadering zijn voortvarende plannen 
- waarvan hij wist dat ze sceptisch zouden worden 
ontvangen - op een luchtige, optimistische manier 
naar voren bracht. Hij ondersteunde zijn betoog 
met mooie gebaren. Zijn assistent, met wie hij na-
tuurlijk alles al had voorgesproken, vulde hem aan 
op dezelfde manier. Opeens riep een collega uit: 
Jemig, jullie lijken de Positivo's wel, van Koot en 
Bie. Luid gelach, gelukkig zagen de twee er ook de 
humor wel van in. 
Het legendarische duo was in februari voor even 
terug op zondagavond. Ouder, wat broos, maar met 
zichtbaar plezier vertelden ze hoe scenes en 
teksten vorm kregen en hoe simpel en dichtbij de 
locaties soms waren.  
Ik heb weer eens het boek Ons kent Ons, met de 
vele typetjes van Koot en de Bie uit de kast ge-
haald, waarin ik ook F. Jongerius, de gelovige ou-
dere zag, met de tekst: Wanneer je ziet hoe de 
mensen al voordringen bij de bushalte, dan kun je 
wel nagaan wat een toestand het straks aan de he-
melpoort gaat worden! 
 

Liesbeth Dingenouts  
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Meditatie rondom het Hongerdoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een boeiend programma met: 

• Het hongerdoek ‘God onder ons’ toont barmhartig-
heid in de grote stad 

• Inspirerende beschrijving van het hongerdoek  

• Muziek en zang 

• Gebed 

• Na de viering koffie en napraten over wat we 
gehoord hebben 
 

Wanneer?  
Woensdag 7 maart van 19.30 tot 20.30 uur 

 

Waar?  
Petrus & Pauluskerk, Andreasplein 1 Maassluis 
 

Zet 7 maart in uw agenda! 
 

Aanmelden kan bij: 
 

het secretariaat, tel. 010-5912080  
e-mail: secretariaat@appp.nl  

 

Yvonne Buys, tel. 010-5920121  
e-mail: yvonnejautze@hotmail.com 

 

Fam. Lammers, tel. 010-5911793  
e-mail: clammers@kabelfoon.nl 
 

Het secretariaat is geopend maandag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 
15.00 uur.  
U mag ook gewoon binnenlopen. 
Als u zich per e-mail aanmeldt, dan ontvangt u na 
de viering automatisch de volledige beschrijving van 
het hongerdoek.  
Hebt u geen e-mail, vraag dan op 7 maart om een 
exemplaar, we zorgen dat het bij u terechtkomt. 

 
 
 

Organisatie:  
Werkgroep Vastenaktie van de Andreas, Petrus en Paulus, deel-

gemeenschap van de Parochie de Goede Herder te Maassluis 

 

SPREUK VAN DE MAAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Het leven is hemels wanneer je vrienden engelen zijn. 

 
Bron: onbekend 
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Wist u dat… 
in Zorgcentrum Franҫois HaverSchmidt aan de 
Willem de Zwijgerlaan om de week op maandag-
ochtend een weekopening plaatsvindt?  
Dit is een openbare oecumenische kerkdienst, die 
ongeveer 35 minuten duurt, waar ook u van harte 
welkom bent!  
De weekopening wordt eenmaal per maand geleid 
door de geestelijk verzorger van het zorgcentrum, 
Estella Schinkel. De andere weekopeningen wor-
den geleid door één van de pastores van de Schie-
damse kerken. Er is geen collecte tijdens de dienst; 
uiteraard moet er wel voor koffie of thee worden 
betaald. De dienst begint om 10.30 uur in de recre-
atiezaal van het zorgcentrum. 
Zoals u op de onderstaande lijst kunt zien, is er op 
Witte Donderdag ’s middags een Avondmaalsvie-
ring; ook hierbij bent u van harte welkom! 

Vastenmaaltijd 
Op vrijdag 16 maart is de jaarlijkse vastenmaaltijd 
in de St. Jan - Visitatiekerk.  
Dit is een sobere maaltijd waarbij we met elkaar 
eten, maar waar we ook willen stilstaan bij het doel 
van de vastenactie van dit jaar: Geld inzamelen 
voor een project in Ethiopië.  
We willen meehelpen om met onze bijdragen de 
allerarmsten in de sloppenwijken van Addis Abeba 
door middel van scholing, een vakopleiding of een 
lening een kans te geven om een zelfstandig be-
staan op te bouwen. 
Tijdens deze maaltijd kunnen we overdenken wat 

NIEUWS 

datum tijd voorganger 

maandag 27 februari 10.30 uur Estella Schinkel 

  

maandag 12 maart 10.30 uur ds. G. van den Berg 

maandag 26 maart 10.30 uur Estella Schinkel 

  

donderdag 5 april 
(Avondmaalsviering) 14.30 uur Estella Schinkel 

maandag 16 april 10.30 uur Estella Schinkel 

maandag 30 april 
(Koninginnedag) geen weekopening 

  

maandag 7 mei 10.30 uur hr. K. ‘t Hart 

maandag 21 mei 10.30 uur Estella Schinkel 

  

maandag 4 juni 10.30 uur pastor Lidwien Meijer 

maandag 18 juni 10.30 uur Estella Schinkel 
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vasten voor ons kan betekenen, maar we vragen u 
ook een geldelijke bijdrage te doen voor dit pro-
ject. Door uw gaven geven wij de allerarmsten een 
toekomst. 
De wereld groeit als wij delen met elkaar! 
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te 
doen. Komt u ook? Geeft u dan even door dat u 
mee-eet. U kunt aan het secretariaat doorgeven dat 
u er zult zijn: op maandag- tot vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.30 uur, tel. 010-4735066. Dit kunt u 
doen t/m zondag 11 maart. Tot dan! 

 

Voorbereidingsgroep vastenmaaltijd 
Deelgemeenschap St. Jan - Visitatie 

Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam. 

 
 
 
 
 
 

Matthäus Passion in Schiedam 
De jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion  
in de Grote Kerk van Schiedam is niet meer weg te 
denken uit de culturele agenda van Schiedam.  
Op woensdag, 21 maart a.s. zal de eerstvolgende 
uitvoering plaatsvinden. Het grote projectkoor be-
reidt zich al enkele weken voor om ook dit jaar 
weer een inspirerende uitvoering van Bach’s mees-
terwerk te brengen.  
Een keur van vocale beroepssolisten verleent me-
dewerking, alsmede het RBO ‘Sinfonia’ en Arjen 
Leistra, orgelcontinuo. 
De algehele leiding heeft Bas van Houte.  
De aanvang is 19.30 uur.  
Toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 20,-  
en op de dag van uitvoering € 22,-.  
Reserveren is mogelijk via tel. 010-4261177. 
 

bestuur Stiching Matthäus Passion Schiedam  

MATTHÄUS PASSION 

HUMOR IN DE KERK 


