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We bereiden ons voor op het Paasfeest in de Veer-

tigdagentijd. Meer dan anders bezinnen we ons er 

op, wat de werkelijke waarden zijn in ons leven. 

Waar komt het op aan in ons christendom? Centra-

le boodschap van het evangelie is: bekeert u, want 

het Rijk Gods is nabij. En op bekeren ligt in deze 

tijd de nadruk: hoe dragen we bij tot de komst van 
dat Rijk dat ons beloofd is?  Onze wereld is nog 

verre van ideaal. Toch moet het nu al hier en daar  

nabij komen. Zien we  al iets van die komst? Mis-

schien. Als we openstaan voor die "tekenen des 

tijds". Telkens zijn er hoopvolle initiatieven om 

oorlog en geweld tegen te gaan. Ook waar natuur-
rampen grote schade aanrichten en veel leed ver-

oorzaken vanwege de talrijke slachtoffers, schieten 

gelukkig steeds mensen te hulp. Al mag men soms 

twijfelen aan het effect van die bescheiden pogin-

gen, toch geven ze verlichting, hoe bescheiden 

ook. En ook in onze eigen omgeving zijn er wel 
degelijk mensen die opkomen voor anderen. Hoe 

vol de kranten ook staan met berichten over onge-

lukken en misdaden. 

In deze Veertigdagentijd krijgen we gelegenheid 

om het onze bij te dragen tot een betere wereld. 

We behoeven alleen maar onze ogen en oren open 
te doen en vinden dan vast wel mogelijkheden om 

een handje toe te teken waar mensen niet meer al-

les zelf kunnen. En waar we mensen met verdriet 

tegenkomen, is het een troost als we met hen mee-

leven en aandacht voor hen hebben. 

Ook dit jaar is er weer de Vastenaktie. Door daar-

aan mee te werken, helpen we mensen die het veel 
minder hebben dan wij. Onze parochie heeft op dit 

gebied een goede naam. Verschillende jaren staken 

we er als parochie bovenuit wat de opbrengst be-

treft. Van harte hoop ik dat dit ons ook deze keer 

weer lukt. Niet omdat die prestatie zo belangrijk is, 

maar omdat hulp zeker nu zo hard nodig is. Want 
het mag toch niet zo zijn, dat juist in deze moeilij-

ke tijd van de economische crisis, ons eigen wel-

zijn zo beschermd gaat worden, dat we minder over 

hebben voor de derde wereld. Volgens de berich-

ten - en laten we hopen dat we die mogen geloven - 

valt voor ons land de schade van de crisis nog mee, 
in vergelijking met landen om ons heen. 

Maar het zijn de arme landen die de grootste klap 

krijgen. Wat zou het beschamend zijn, als wij in 

het rijke westen het eerst aan ons zelf denken en 

onze plicht om bij te dragen aan een rechtvaardiger 

verdeling van de welvaart verzaken. Dat mag ons 

niet gebeuren. 
Een royale medewerking aan het project van de 
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Vastenaktie in onze parochie helpt ons om dat te 

voorkomen. 

Daarom laten we onze schouders er onder zetten: 

het mag best een beetje pijn doen, als we wat voor 

anderen over hebben. 

Een goede voorbereidingstijd op Pasen wenst u, 
 

pater J.F. de Rooij scj, adm. par.  

 

 

 

 
 

 

 

Zondag 1 maart 
Arnoldus Nicolaas 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 
Osterholt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, 
Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – van 
der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen 
– Schoenmakers, overledenen familie Vincent en 
Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 8 maart 
Arnoldus Nicolaas 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, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ou-
ders Hersbach - Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, ouders Jeup – Franken, overleden familie 
Kerkhof, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena 
van Noordt,  ouders Van der Pas – Van Mil, ouders 
Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebregt, 
Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  

Zondag 15 maart 
Arnoldus Nicolaas 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, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – 
Brandstëdt, Hubert Everard Maria – Melchers,  
Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – 
Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ron-
teltap, Ben Schueler, ouders Steens – van der 
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 
  

Zondag 22 maart 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 

MISINTENTIES  



 

3 

Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 
Hulspas, Jan Joore, Laurentius Franciscus Anthonius 
Meijer, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 
Potten, Ben Schueler, ouders Steens – van der 
Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

Zondag 29 maart 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 

Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus 

Hulspas, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, 

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler, ouders Steens – van der Knaap, 

Luud en Lenie van ’t Zelfde.  

 
 

 

 

 

FRANCISCAANSE PINKSTERVOETTOCHT 

2009: 'LOPEND VUUR!' 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de 

veertigste Franciscaanse Pinkstervoettocht. Als altijd 

bieden wij u hiermee een mooie gelegenheid om op 

een ongedwongen en actieve wijze kennis te maken 

met de Franciscaanse Beweging. De tocht vindt 

plaats van vrijdagavond 29 mei tot maandagmiddag 

1 juni. Plaats van overnachting is het ruime Emmaus-

klooster in Helvoirt, vlak bij de Loonse en Drunense 

duinen.  

Vanuit dit punt  maken we dagtochten van circa 16 

kilometer, ofwel 8 kilometer voor wie minder willen 

of kunnen lopen. Er is een avondprogramma met 

workshops en gezelligheid. Elke dag begint met een 

wegzending in de kapel. Vanwege het jubileum heeft 

de tocht dit jaar een feestelijk tintje met o.a. een to-

neelvoorstelling van Peter Vermaat.  

De voettocht  is bedoeld voor iedereen van jong tot 

oud. Voor de jeugd zijn er kinder- en tienergroepen. 

Tevens is er een groep voor jongvolwassenen (16+). 

Indien nodig worden ouders ingeschakeld om een 

dagdeel te helpen bij het begeleiden van de kinderen. 

Eenvoud, aandacht en vreugde zijn kernwoorden tij-

dens deze 'Franciscaanse tocht', met gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en taakverdeling. 

De organisatie staat garant voor een fijne, warme 

sfeer. Vanuit het thema 'Lopend vuur!' gaan we in op 

de reis die ons leven is. Daarbij brengt het zand van 

de Loonse en Drunense duinen als vanzelf de veertig-

jarige woestijntocht in herinnering, die het Joodse 

volk naar het beloofde land leidde. Een reis met be-

proevingen en hoogtepunten. Een menigte die gaande 

bleef, bezield door een vurig verlangen. Zo vieren we 

met Pinksteren in een aanstekelijke sfeer het feest van 

het bezielde  'gaande zijn'. 

DOOR U VOOR U (1) 
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Verdere informatie en opgave bij:  

Dienstencentrum Franciscaanse Beweging, 

Van der Does de Willeboissingel 11 

5211 CA  Den Bosch. 

Telefoon: 073 – 6131340  

Email: info@franciscaansebeweging.nl. 

U kunt ook een aanmeldingsformulier invullen op 

http://www.franciscaansebeweging.nl 

 

 

 

 
 

 

Veertigdagentijd, een tijd van bezinning 
De Veertigdagentijd is een goede periode om ons 

te bezinnen op ons leven. Leiden we het leven dat 

we willen leven? Komen we tot ons recht? Is er 

genoeg ruimte voor God, voor onze naaste? In de-

ze bijzondere tijd biedt de parochie een aantal mo-

gelijkheden aan.  
 

Kringvieringen rond het kruis, in St. Jan op 

vrijdagmiddag 

Op elke vrijdag in deze periode is er een korte ge-

bedsviering. We zitten in een kring rond het kruis, 

in de achterkerk van de St. Jan de Doper-

Visitatiekerk. Aanvang 15.00 uur. We diepen 

thema’s uit de kruisweg uit: zoals oordeel, dragen, 

vallen, helpen. De vieringen zijn op 6, 13, 20, 27 

maart en op 3 april.  
 

Kruiswegviering in H. Hartkerk 

Op 10 april, Goede Vrijdag, om 15.00 uur wordt in 

onze parochie de "kruisweg" gevolgd, waarbij zin-

gend en biddend wordt stilgestaan bij het lijden 

van Jezus. 
 

Geen Veertigdagenboekje helaas  
Voorgaande jaren nam onze parochie een Veertig-

dagenboekje over van de St. Jan de Doper-

Visitatiekerk. Helaas bleek het dit jaar niet moge-

lijk om een Veertigdagenboekje samen te stellen. 

Wegens drukke werkzaamheden en het inkrimpen 

van het schrijfgroepje. Daarom dit jaar geen Veer-

tigdagenboekje. 
 

Open Deur rond het thema Kruisweg 

Wellicht is het aprilnummer van het oecumenisch 

tijdschrift Open Deur een inspirerende bijdrage 

deze Veertigdagentijd. Het blad is dit jaar gewijd 

aan de Kruisweg. Het middenkatern is een comple-

te Kruisweg, de veertien staties met bezinnende 

teksten en gebeden. Verder zijn er achtergrondarti-

kelen over het ontstaan van de Kruisweg en de be-

leving van mensen bij het gaan van deze weg. 

Vanaf 15 maart is het blad beschikbaar. Kosten: 

Een vrije gift. Tijdens de Kruiswegviering op Goe-

VEERTIGDAGENTIJD 
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de Vrijdag zullen waarschijnlijk deze teksten wor-

den voorgelezen.  
 

Kruisweg op de H. Hart-website 

Als u een internetverbinding heeft, kunt u aan de 

hand van de kruiswegstaties van Jan Toorop (die 

tot 1959 in onze H. Hartkerk hebben gehangen) 

stilstaan bij het lijden van Jezus. Bij de staties zijn 

korte mediterende teksten opgenomen, afkomstig 

van Henk Berflo, onze regiocoördinator in het bis-

dom. (zie ook blz. 19 en 20) 

Een goede Veertigdagentijd gewenst! 
 

Lidwien Meijer, Henry de Wolf 

 

 

 
 

 

 

Onze jongeren van 12 tot en met 16 jaar hebben 6 

februari meegedaan aan Sirkelslag. Nu vraagt u 

zich natuurlijk af wat dat is. In het kort komt het 

erop neer dat op 238 plaatsen in Nederland tege-

lijk dit spel gespeeld werd, verdeeld over vier regi-

o's. Onze jongeren zijn aangeschoven bij de Provi-

dergroep Vlaardingen, waardoor deze hele groep 

uit 18 jongeren bestond. Per spel mochten maxi-

maal 12 jongeren meedoen, dus werd er in twee 

zalen door twee groepen gespeeld; de Emmäus-

groep en de Lucasgroep. 

 

Er moesten acht spellen worden gespeeld en een 

eindopdracht in 2½ uur tijd. En dat is niet veel, 

kunnen wij u verzekeren. De slotopdracht was een 

slagzin raden met (zo min mogelijk) letters, die 

gekocht konden worden met de verdiende punten. 

Hoe meer punten er overbleven, hoe beter de sco-

re. En er was een heuse jury, bestaande uit twee 

personen per groep. 

 

Per onderdeel was een tijdslimiet van ongeveer 20 

minuten. Het was echt doorwerken. 

Het eerste spel was erg leuk. Met behulp van een 

bol touw en op elkaar gestapelde tafels werd een 

spinnenweb gemaakt. Daarna moesten acht deelne-

mers door de gaten kruipen, zonder het touw aan te 

raken en zonder hulpmiddelen. Hilarisch was het. 

Het volgende onderdeel was een sms-opdracht. In 

sms-taal werd deze naar een andere groep in de 

regio gestuurd. Deze groep stuurde het (goede) 

antwoord per sms naar ons terug. 

Het derde spel bestond uit het beantwoorden van 

tien beeld- en geluidsfragmenten. 

Er was een themaspel met de opdracht specifieke 

dingen te zoeken. Een spel waarin de jongeren 

keuzes moesten maken. Een volgend, waarin zij 

12+-CLUB / PRAATPAAL 
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met (verkleed)spullen twee fotoshots gingen ma-

ken, waarmee uitgebeeld werd wat voor hen ware 

vriendschap betekende. De groep "Lucas" bedacht 

een operatie, waarbij (uit liefde) door chirurgen de 

helft van het hart bij een ander werd geïmplan-

teerd. Daarna hebben ze samen een prachtig nieuw 

lied gemaakt op de melodie van een lied van Guus 

Meeuwis of Marco Borsato. Er zaten een aantal 

verplichte woorden in en een refrein. Uit volle 

borst hebben ze het voor de jury gezongen.  

De laatste opdracht was een grote liefdeskaart ma-

ken, die op verschillende criteria werd beoordeeld. 

 

Het is beide groepen gelukt om tot en met de eind-

opdracht alle spellen te spelen én de nodige vuur-

tjes (lees punten) te behalen. De vuurtjes(punten), 

behaald met de spellen, waren nodig om letters te 

kopen voor de eindopdracht….een slagzin van 70 

tekens…per letter moest 3 vuurtjes worden be-

taald. Deze slagzin en het overgebleven aantal 

vuurtjes moesten worden doorgebeld rond 22 uur 

naar een centraal punt. Daarna werden de uiteinde-

lijke regiowinnaars bekend gemaakt, die later mee 

gaan doen aan de landelijke finale. Wij waren er 

niet bij, maar voor de eerste keer meedoen en zo-

veel punten halen is best een prestatie. Uiteindelijk 

zijn wij 28e en 29e in onze regio geworden (van de 51). 
 

Ted, Janet en Wies 

De Lucasgroep bij een van de opdrachten van Sirkel-

slag. (In de H. Hart-fotogalerij op onze website 

www.heilighartkerk.nl zijn nog meer foto´s te zien.) 
 

 

 

 

 

 
Als we iemand prijzen, mogen wij gerust wat 
overdrijven, want dat doen wij ook  als we  

iemand afbreken. 
 

          bron: Gerarduskalender 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Aankondiging rommelmarkt 

De voorjaarsrommelmarkt van 2009 zal plaatsvin-

den op zaterdag 25 april, van 10.00 tot 15.00 uur. 

Het is in twee opzichten een jubileumrommel-

markt: het 3e lustrum dat de rommelmarkt wordt 

gehouden, en in aantal de 25e rommelmarkt.  

Twee weken van tevoren kunt u de spullen weer in 

de pastorie afleveren. Heeft u geen vervoer of zit u 

erg omhoog met de spullen, dan kunt u contact op-

nemen met Margo Heinsbroek (010-4266126), 

Hans Ronteltap (010-4264246) of Henry de Wolf 

(010-4264417). We hopen op een gezellige dag 

met een mooie opbrengst. 
 

Clustervorming 

Het bisdom heeft de zes parochies van Schiedam, 

Vlaardingen en Maassluis verzocht om een verte-

genwoordiger aan te wijzen voor een interparochi-

ale projectgroep. Deze groep zal in 2009 onder lei-

ding van een bisdommedewerker voorbereidingen 

treffen die het mogelijk maken om in 2010 van 

start te gaan met de samenvoeging van de paro-

chies. 
 

Samenwerking bisdommen 

Niet alleen zijn de parochies gedwongen om on-

derling samen te werken, ook op het niveau van de 

bisdommen worden afdelingen samengevoegd. Zo 

zal de afdeling bouwzaken van het bisdom Rotter-

dam worden samengevoegd met de dienst bouwza-

ken van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Stand-

plaats van de nieuwe dienst zal Haarlem zijn. 

Tot februari 1956 vielen de parochies in Schiedam 

onder het bisdom Haarlem (bisdom Rotterdam be-

stond nog niet). Of deze situatie op termijn zal te-

rugkeren…? 
 

Extra stoelen voor parochie 

Wegens een verhuizing van centrum de 4/5 Mo-

lens, heeft onze parochie de beschikking gekregen 

over 89 overtollig geworden – mooie - stoelen. Al-

le betrokkenen en tipgevers: bedankt!  

 

Kerkmuur harder dan gedacht 

In de pastorietuin zijn vorige maand een tweetal 

vogelhuisjes opgehangen. Een karweitje van niets, 

zou je denken. De eerste poging deed de tuinman 

met een eenvoudige steenboor. Oei, die muur blijkt 

harder dan gedacht. Een gepensioneerd timmerman 

zou de volgende dag het karweitje wel even klaren 

en ging met een klopboormachine de muur te lijf. 

Oei, die muur blijkt echt harder te zijn dan ge-

NIEUWS 
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dacht. De derde dag werd een professionele boor-

machine ingezet. En eindelijk liet de muur toe dat 

er een klein gaatje in werd gemaakt. Al met al zijn 

er meer mensen bezig geweest met het ophangen 

van de vogelhuisjes, dan er dadelijk vogeltjes in  

zullen wonen… 

 

 

 

 

De metselaar die met de 

kerkrenovatie bezig was, 

verbaasde het niets. "Die 

muur en het cement zijn 

echt kei- en keihard. 

Daar boor je niet zomaar 

een gaatje in." De gaten 

die de aannemer heeft gemaakt voor de terugplaat-

sing van de ijzeren stangen, werden dan ook ge-

boord met een diamantboor op een machine die 

nauwelijks te tillen is: "anders komen we er echt 

niet doorheen", zo verklaarden de werklui.  

 

 

 

 

 
 

In de februari-vergadering van het kerkbestuur is 

afscheid genomen van Marian Bergwerf. Marian 

was eigenlijk al geruime tijd geen lid meer van het 

kerkbestuur, maar woonde de vergaderingen bij als 

vertegenwoordiger van de pastoraatsgroep. De toe-

treding van Liesbeth Dingenouts tot het kerkbe-

stuur was voor Marian een mooi moment om haar 

aandacht volledig te gaan richten op de pastoraats-

groep: "die zal immers in de toekomst het belang-

rijkste orgaan van onze gemeenschap worden", 

vertelde ze lachend. Voorzitter pater de Rooij 

sprak zijn grote waardering uit voor Marian en be-

dankte haar voor de positieve en praktische in-
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breng: "je bracht ons soms weer met beide benen 

op de grond." 

De vacature van secretaris van het kerkbestuur is 

ingevuld. Henry de Wolf zal deze bestuurstaak als 

opvolger van Ted Konings gaan uitvoeren. 
 

Om de werkdruk van de zittende bestuursleden te 

verlagen, zou het bestuur graag een notulist ver-

welkomen. Zijn of haar taak zal zijn het notuleren 

van de maandelijkse vergaderingen. Als u meer 

wilt weten, schiet gerust één van de kerkbestuurs-

leden aan. 
 

Verder is het bestuur naarstig op zoek naar een be-

heerder van de kerkgebouwen. Iemand die tele-

fonisch bereikbaar is en - met name - overdag tijd 

heeft om mensen binnen te laten, leveranties aan te 

nemen, de kachel te verzorgen, etc. Geïnteresseer-

den kunnen zich melden bij het kerkbestuur. De 

beheerder zal er niet alleen voorstaan. Twee perso-

nen zullen hem – of haar – assisteren. 
 

(De telefoonnummers van de kerkbestuursleden 

staan achterop deze Gorzenklok.) 
 

Het Kerkbestuur. 

 
 

 

 

 

STUDIEDAG MYSTIEK 

JAN VAN DE HEILIGE SAMSON 

Voor de negende keer organiseert de protestantse 

wijkgemeente Centrum-West, in samenwerking 

met het Titus Brandsma Instituut een studiedag 

mystiek. Inleider is prof. dr. Hein Blommestijn. 

Centraal dit jaar staat de blinde mystieke schrijver 

Jan van de Heilige Samson (1571-1636). Deze 

mysticus heeft zich afgevraagd wat er gebeurt als 

wij bidden. Samen met prof. Blommestijn zullen 

we enkele teksten van deze mysticus lezen.  

De studiedag wordt gehouden op zaterdag 7 

maart a.s. in de Rehobothkerk, Billitonlaan 104, 

Vlaardingen, van ca. 10 tot 15.30 uur. De kerk is 

vanaf de NS-stations Vlaardingen Oost en Vlaar-

dingen West te bereiken met buslijn 56. De kosten 

van de dag zijn € 10,-, inclusief materialen en con-

sumpties. U dient de lunch zelf mee te brengen. 

Ook zijn er lunchrooms in het centrum van Vlaar-

dingen, vijf minuten lopen vanaf de kerk.  

Inlichtingen en aanmelding (voor 28 februari) bij:  

Piet van Borselen: 010-434 69 50 of  

Wiesje Verbove: 010-435 75 46,  

e-mail: wiesje.verbove@planet.nl. 

DOOR U VOOR U (2) 



 

10 

 

 

 

 

 

Zondag 1 maart 
Eerste zondag van de Veertig-

dagentijd / H. Swietbert 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. Voorganger: 

pater H.J. Lieberom S.D.B. 

Genesis 9,8-15 / Marcus 1,12-15 

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

Vrijdag 6 maart  Eerste Vrijdag 
 

Zaterdag 7 maart  Wereldgebedsdag 

HH. Perpetua en Felicitas 
 

Zondag 8 maart 

Tweede zondag van de Veertig-

dagentijd /H. Johannes de Deo/ 

Internationale Vrouwendag 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de 

Wolf. Voorganger: Corry Smits 

Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18 / Marcus 9,2-10 

Na de dienst kunt u weer meedoen met de schrijf-

actie van Amnesty Internatial. Er is koffie of thee 

in de pastorie. 
 

Zondag 15 maart 
Derde zondag van de Veertig-

dagentijd  

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. Voorganger: pastoor  

R.M. Kuypers 

Exodus 20,1-17 / Johannes 2,13-25 

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

AGENDA 

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 

Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was 

wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God 

is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede 

nieuws.’  Marcus 1,14-15 

Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan 

niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat 

de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen 

zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel 

af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

Marcus 9,9-10 

Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tem-

pel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld 

van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en 

riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken 

een markt van het huis van mijn Vader!’ Johannes 2,13-25 
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Maandag 16 maart  H. Clemens Maria Hofbauer 

Om 19.30 uur vergadert het kerkbestuur 
 

Woensdag 18 maart 
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam 

(zie blz. 16 "BEDEVAART") 
 

Woensdag 19 maart 

H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria, 

hoogfeest 
 

Zondag 22 maart 
Vierde zondag van de Veertig-

dagentijd 

Zondag Laetare 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.  

Voorganger: pastoor W. Froger 

2 Kronieken 36,14-16.19-23 / Johannes 3,14-21 

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

Om 17.00 uur is er in de kerk een vertelviering 

voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders. 

Aansluitend bent u vanaf 17.30 uur welkom in de 

pastorie voor de Vastenmaaltijd. De collecte na 

afloop is bestemd voor de Vastenaktie. (Zie blz. 17) 
 

Dinsdag 24 maart  
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 25 maart   
Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), 

hoogfeest 
 

Zondag 29 maart 

Vijfde zondag van de Veertig-

dagentijd 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang de Can-

torij o.l.v. Nel de Heer 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Jeremia 31,31-34 / Johannes 12,20-33 

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

Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer 

van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren 

slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht 

omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht 

handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God 

werkzaam is in alles wat hij doet.’  Johannes 3,19-21 

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen 

om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda 

in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 

Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze 

naar Jezus.  Johannes 12,20-22 
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Vastenaktie voor Nkwanta 
Onze parochie denkt in de Vastenaktie 2009 vooral 

aan Ghana. De opbrengsten van onze inspanningen 

om geld bijeen te brengen, vloeien naar dit geboor-

teland van oud VN-chef Kofi Annan. 

In het noorden van Ghana, in Midden-Afrika, ligt 

het district Nkwanta. Vastenaktie zet zich daar met 

name in voor vrouwen; schaarste aan van alles en 

nog wat, en de druk van de mannenmaatschappij 

waarin zij leven, maakt hun leven zwaar. Wel zijn 

de vrouwen over het algemeen zeer gedreven iets 

goeds te maken van hun leven, van dat van hun 

kinderen en dat van hun mannen.  

Vastenaktie stelt dat met de juiste kennis en mid-

delen, de inwoners van Nkwanta een enorme 

sprong vooruit kunnen maken. Er is niet zo heel 

veel voor nodig om voor de mensen de ruimte te 

creëren om hun capaciteiten volop tot hun recht te 

laten komen.  

De streek heeft veel vruchtbare grond. Dat trekt 

veel mensen uit de omgeving aan. Daardoor leven 

er momenteel in Nkwanta wel vijftien etnische 

volkeren. Hun manier van bewerken van de grond 

is intensief maar ook niet erg efficiënt. Een chro-

nisch tekort aan voedsel en inkomen maakt dat de 

mannen naar de stad trekken, op zoek naar werk. 

Daardoor zijn het vooral de vrouwen die achter-

blijven in Nkwanta, die de ruggengraat vormen 

van de gemeenschappen aldaar. Zij zijn moeder, 

landarbeidster en vaak ook huishoudster tegelijker-

tijd.  

Twaalf jaar geleden zette het bisdom Jasikan, 

waarin Nkwanta ligt, een project op onder de naam 

Women and Development Programma (Wadep). 

Daarmee wilde het kleine, duurzame projecten sti-

muleren die de armoedespiraal een halt toeroept. 

Vastenaktie steunt die project nu voor het vierde 

jaar. 

Het is de bedoeling om komend jaar 1500 vrouwen 

te trainen om zich weerbaarder te maken. In het 

werk, de dorpen en hun gezinssituatie. Het is de 

ambitie van Wadep om op korte termijn tenminste 

dertig vrouwen klaar te maken om een leidingge-

vende positie in te nemen in de dorpsbesturen. 

Driehonderd vrouwen willen zich gaan inzetten om 

de rol rechten van vrouwen en meisjes expliciet 

duidelijk te maken en te verdedigen in de leefge-

meenschappen. Zij ontvangen daartoe cursussen en 

doen mee aan rollenspelen. In dit proces worden 

ook instanties betrokken zoals de politie, die vaak 

een rol speelt in het oplossen van huiselijk geweld. 

VASTENAKTIE  
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Een ander aspect waaraan door het geld van Vas-

tenaktie aandacht kan worden besteed, is het uit-

bouwen van de mogelijkheden van de mensen uit 

de streek om de producten die zij maken, te verko-

pen. In Nkwanta wordt veel gedaan aan kunstnij-

verheid, maar door gebrek aan marktkennis en an-

dere economische vaardigheden, lukt het maar niet 

om hier een goed inkomen uit te verdienen. Wadep 

wil 450 vrouwen en 50 mannen trainen in zakelijke 

en technische vaardigheden, zodat hun inspannin-

gen op het land en in werkplaatsen wel leiden tot 

een inkomen waarvan te leven valt. 

De mensen uit Nkwanta rekenen op uw inzet en 

steun in de Vastenaktie. U doet toch ook mee?! 
 

De Pastoraatsgroep  
 

Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen 
 

MATTHÄUS PASSION 
 

Zaterdag 14 maart 2009 
 

Aanvang: 19.30 uur 

Kerk open: 19.00 uur 
 

Grote Kerk, Vlaardingen 
 

Orkest: RBO Sinfonia 
 

Solisten: 

 Ludwig van Gijsegem evangelist 

 Hans de Vries Christus 

 Joost van der Linden tenor 

 Julian Hartman bas  

 Hieke Meppelink sopraan 

 Leonie Korf alt 

 Erik Jan Joosse orgel 

 Takeshi Sudo viola da gamba 
 

Algehele leiding: Toon de Graaf 
 

Kaartverkoop bij: 

VVV/ANWB, Westhavenkade 39, Vlaardingen 

Boekhandel Plantage Den Draak, Veerplein 33-35, 

de leden en  's avonds in de kerk. 
 

Toegangsprijs:  
€ 20,00 –, 65+ en CJP: € 19,00 (incl. koffie/thee) 

 

 
 

 

In samenwerking met restaurant Loenz (tegenover de 
Grote Kerk) bieden wij u de mogelijkheid om te  

reserveren voor het DINER PASSION op zaterdag  
14 maart 2009. Tijdens dit diner serveren wij een  
3 gangen keuzemenu à € 24,50 per persoon. 

Ontvangst: 16.30 uur. Aanvang diner: 17.00 uur. 
Reserveren is een pré. Kijk voor informatie op 
www.gemengdrijnmondkoorvlaardingen.nl    
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Jozef was de man van Maria en de pleegvader 
('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het ge-
slacht van koning David, van wie voorspeld was 
dat een van zijn nakomelingen de Messias zou 
worden. Het Nieuwe Testament noemt hem vooral 

bij de geboorte en kinderja-
ren van Christus. Volgens 
het evangelie van Matteüs 
was Jozef een "recht-
schapen man". In het apo-
criefe proto-evangelie van 
Jacobus is Jozef een we-
duwnaar met kinderen die 
huwde met de tempelmaagd 
Maria. 
 

Van beroep was Jozef timmerman of volgens som-
mige bijbelgeleerden aannemer in Nazareth. In Je-
zus' openbare leven wordt hij niet meer genoemd. 
Waarschijnlijk was hij toen al overleden. 
Volgens een overlevering stonden Jezus en Maria 
beiden aan Jozefs sterfbed. Vandaar ook dat 
hij later werd beschouwd als de  heilige  van de 
'zalige  dood', een dood waaraan de bediening van 
de laatste sacramenten voorafgaat.  
 

Verering 
Het feest van Jozef werd al in de negende eeuw op 
19 maart in Midden-Europa gevierd.  
De heilige karmelietes Teresia van Avila (1515-
1582) en de heilige bisschop Franciscus van Sales 
(1567-1622) bevorderden de devotie tot Jozef sterk.  
In 1729 werd op bevel van paus Clemens XI het 
Jozeffeest verplicht voor de gehele RK-Kerk. In 
1870 verhief paus Pius IX Jozef tot patroon van de 
Kerk. Zijn opvolger Leo XIII, wees de maand 
maart aan als dé Jozefmaand. Ook verleende hij 
zijn goedkeuring aan een speciale litanie van de 
heilige. In 1955 stelde paus Pius XII de 1ste mei in 
als het feest van Sint-Jozef Arbeider.   
Johannes XXIII (1958-1963) was een groot vereer-
der van de 'Bruidegom van Maria'. De paus die het 
Tweede Vaticaans Concilie bijeen had geroepen, 
nam Jozef op in de eeuwenoude heiligenlijst van 
de Romeinse canon, het eerste eucharistische ge-
bed van het Romeins Missaal. 
De Heilige Jozef is de patroonheilige van de tim-
merlieden en arbeiders in het algemeen.  
Verder is hij patroonheilige van België en wordt 
hij aangeroepen als patroon van maagden, religieu-
ze communiteiten, van het huisgezin en van ster-
venden. 

(bron:www.katholiekNederland.nl)  

HEILIGEN 
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Het kerkbestuur heeft besloten een muziekinstalla-

tie aan te schaffen voor gebruik in de kerk. Niet ter 

vervanging van de huidige installatie. De bestaan-

de geluidsinstallatie voldoet immers uitstekend. 

(Hooguit kunnen sommige sprekers erop worden 

gewezen om dichter bij de microfoon te praten en 

zou tijdens drukbezochte vieringen zou het volume 

iets hoger gezet kunnen worden.) 

De bestaande installatie is echter niet geschikt voor 

de versterking van zangkoren en solisten, voor de 

weergave van muziekinstrumenten en het afspelen 

van CD's. Om de mogelijkheden voor onze regu-

liere vieringen, voor uitvaarten en kerkverhuur te 

vergroten, zal een muziekinstallatie worden geïn-

stalleerd. Ons Gelegenheidskoor en H. Hartkoor zal 

met een viertal microfoons worden versterkt. Een 

elektrische piano kan er direct op worden aange-

sloten. En ook de drie basisscholen kunnen ge-

bruik maken van deze installatie. 

De geschatte kosten bedragen ongeveer € 4500,-. 

De penningmeester van het kerkbestuur hoopt dat 

er voor een bedrag van € 2000,- één of meerdere 

sponsors worden gevonden. Het resterende bedrag 

kan uit de algemene middelen worden betaald. 

Heeft u interesse, neem dan contact op met onze 

penningmeester (zie achterzijde van deze Gorzen-

klok). 

Het Kerkbestuur  
 

 

 

 

 

 

Op donderdag 22 januari 2009 is op  

79-jarige leeftijd overleden 

Johanna Maria Feelders 
Mevrouw Feelders woonde in zorgcentrum  

'Schiewaegh'  
 

Op maandag 10 februari 2009 is op  

90-jarige leeftijd overleden  

Adrianus Henricus Osterholt 
De heer Osterholt woonde aan de Havendijk. 

------- 

 Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 

in onze gebeden. 

OPROEP 

FAMILIEBERICHTEN 
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Stille Omgang in Mirakelstad Amsterdam 
Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' ge-
noemd. Deze kwalificatie ontleent de stad aan het 
feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al 
sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel 
wordt geëerd.  
 

Deze verering leeft nog 
steeds en heeft sinds 
het einde van de 19e 
eeuw vooral gestalte 
gekregen via de jaar-
lijkse Stille Omgang. 
Deze religieus medita-
tieve omgang door het 
historische centrum 
passeert het nachtelijke 
uitgaansleven van Am-
sterdam. Elk jaar orga-
niseert het Gezelschap van de Stille Omgang gedu-
rende één nacht in de maand maart deze tocht. Zo'n 
8000 vooral katholieke gelovigen uit het gehele 
land nemen er aan deel.  
Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht 
van zaterdag 21 op zondag 22 maart. De intentie 
van de Omgang luidt dit jaar: In Gods Kracht. Van-
uit diverse plekken in het land rijden er bussen naar 
Amsterdam om pelgrims vanuit het hele land te la-
ten deelnemen. 
 

Mirakel 
De Mirakelprocessie in Amsterdam is in het midden 
van de veertiende eeuw ontstaan naar aanleiding 
van de geschiedenis van een zieke man die in de 
Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de commu-
nie had ontvangen, moest hij braken. De zieke man 
kon de hostie niet binnenhouden. Het braaksel werd 
toen in het haardvuur geworpen met het wonder-
baarlijke gevolg dat de hostie de volgende ochtend 
ongeschonden in de as van de haard werd aange-
troffen.  
De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in 
een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd 
geroepen. De pastoor moest uiteindelijk tot drie 
keer toe de hostie ophalen omdat de hostie steeds 
weer in de kist werd aangetroffen. De laatste keer 
werd de hostie in een officiële processie naar de 
parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. 
Zo heeft dit wonder bekendheid gekregen. In de 19e 
eeuw is de traditie in ere hersteld. Vanwege het pro-
cessieverbod in Noord-Nederland werd het echter 
een Stille Omgang. Kijk voor meer informatie op:  

www.stille-omgang.nl  

BEDEVAART 
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
De afgelopen maand en in de maand maart vonden 
en vinden er tal van activiteiten plaats in onze pa-
rochie.  
 

Vorige maand vond een gebedsviering plaats in de 
pastorie. Een nieuw initiatief van onze lector Sil-
vio. Het is de bedoeling om elke maand zo´n vie-
ring te houden. Bij het drukken van deze Gorzen-
klok was nog niet bekend wanneer de volgende 
viering zal zijn. We laten het u weten bij de zon-
dagse mededelingen en op onze website.  
 

Op 17 februari is de eerste wijklunch in het nieuwe 
jaar gehouden. Het was een fantastische middag. 
Er waren ook gasten van buitenaf, waaronder een 
initiatiefnemer van de Dag van de Dialoog. Zij was 
erg onder de indruk van de wijklunch. 24 Maart 
aanstaande is de volgende lunch. Aanvang 12 uur 
in de zaal van de pastorie. U bent allen van harte 
welkom! 
 

De ouderavond voor het naderende Eerste Com-
muniefeest heeft inmiddels plaatsgevonden. Het 
was een heel goede avond. De groep telt 16 kinde-
ren. Het Communiefeest zal in onze kerk plaats-
vinden op 17 mei. Deze maand begint de voorbe-
reiding voor de kinderen en wel op woensdagavond 
4 maart a.s.  
 

Op zondagmiddag 22 maart zal er weer een vertel-
viering plaatsvinden voor kinderen en hun ouders. 
De kinderen zitten in een kring zodat ze direct be-
trokken zijn bij wat er gebeurt. Er worden kaarsen 
ontstoken, er is een verhaal, een gebedje en mu-
ziek. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte wel-
kom. Aanvang: 5 uur 's middags.   
 

Aansluitend zal op die zondag om 6 uur opnieuw 
de vastenmaaltijd plaatsvinden. Het "restaurant" in 
de pastorie is open vanaf half 6. De vastentijd is 
eind februari begonnen. In deze periode zullen we 
in onze parochie met elkaar een sobere maaltijd 
houden. De jongeren zullen deze maaltijd verzor-
gen. Na afloop zal er met de pet rond worden ge-
gaan en worden ingezameld voor het project in 
Nkwanta. Iedere parochiaan en wijkbewoner die 
aan de maaltijd wil deelnemen is van harte uitge-
nodigd. Doet u mee, laat ons dat dan weten via 
email: jawobis@xs4all.nl of per telefoon aan Janet 
Bisschop, 010-4736056 of op de intekenlijst ach-
terin de kerk.   
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
e mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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VERHUISBERICHT 

De VPTZ-NWN (vrijwilligers palliatieve termina-

le zorg – Nieuwe Waterweg Noord) is verhuisd 

Van Dillenburgsingel 5, Vlaardingen naar:  

Juliana van Stolbergstraat 6 

3116 HC  Schiedam 

Gemotiveerde en deskundige vrijwilligers in palli-

atieve terminale zorg bieden tijd, aandacht en on-

dersteuning aan een ieder in de laatste levensfase 

en aan diens naasten. 

Deze vrijwilligers zijn inzetbaar in de thuissituatie, 

ook als dat een verzorgings- of verpleeghuis is. 

Het motto van VPTZ-NWN is "Er Zijn" 

"Er Zijn" bij en voor de stervende mens en zijn 

naasten. 

Met de steun en inzet van vrijwilligers, een dag-

deel of meerdere per week, kunnen mantelzorgers 

hun zorgen voor… langer volhouden. Onze Vrij-

willigers kunnen dus een extra steun in de rug zijn. 
 

Voor vragen, meer informatie of voor het maken 

van een afspraak kunt u contact opnemen met de 

coördinator van de VPTZ-NWN,  

mw. L. Engelage, 

tel. 06-51175006 
 

 

Bibliodrama op 7 maart in de St.Jan 

Bibliodrama is het uitdiepen van een bijbelverhaal 

op een speciale manier. De deelnemers verdiepen 

zich in een persoon van het verhaal of in een plek 

waar het verhaal zich afspeelt. Daardoor gaat het 

verhaal leven, je wordt van toehoorder betrokkene.  

Mevrouw Teja v.d. Knaap is een gepensioneerd 

pastoraal werkster uit Delft. Jarenlang werkte ze in 

Delft-Zuid. Ze vindt het fijn om naar Schiedam te 

komen en bibliodrama te doen met een groep van 

minstens zes mensen. Meld je aan bij mij, vóór 1 

maart, of bij het parochiesecretariaat (ma. t/m do. 

tot half 12 aanwezig). We gaan aan het werk met 

het verhaal van de bekoringen van Jezus in de 

woestijn. Plaats: St. Jan de Doper-Visitatiekerk. 

We werken in de achterkerk en drinken koffie/thee 

in het zaaltje. Tijd: Van half 2 tot half 5. Wie wil, 

kan dan aansluitend de Woord-Communieviering 

bijwonen. In die viering trekken we uit de woestijn 

de berg Tabor op! 
 

Lidwien Meijer  

DOOR U VOOR U (3) 

DOOR U VOOR U (4) 
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RK-KARAKTERISTIEKEN 
 

Kruiswegstaties 
De Kruisweg (Via Crucis of Via Dolorosa in het 
Latijn) is een onderdeel van de totale traditie van 
het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing 
van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechts-
gebouw (het paleis van de Romeinse procurator 
Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats 
van zijn terechtstelling. 
Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord 
statio, dat het staan of stilstaan betekent. Bij de 
kruiswegstaties sta je dus stil bij het lijden en ster-
ven van Jezus. 
 

In de Rooms-Katholieke traditie is het sinds de 15e 
eeuw ook een godsdienstoefening, die onder ande-
re op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruis-
weg gaan de gelovigen biddend en herdenkend 
langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voor-
bij. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf 
dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn 
stervensproces uitbeeldt. De godsdienstoefening 
wordt door auteurs aan verschillende bronnen toe-
geschreven. Zo zou de kruiswegoefening terug-
gaan op de H. Maagd Maria die in Jeruzalem de 
plaatsen van de Via Dolorosa bezocht. Algemeen 
wordt echter vooral de werkzaamheid van de H. 
Fransiscus van Assisi verantwoordelijk geacht voor 
de verspreiding van de gebeden kruisweg. 
In 1741 werd de kruisweg verplicht in alle Rooms-
Katholieke kerken. 
 

50 Jaar kruiswegstaties van Van der Plas 
De huidige kruiswegstaties in onze kerk bestaan 
uit 14 mozaïeken van beschilderd glas van de beel-
dend kunstenaar Adrianus Van der Plas te Hille-
gersberg (Rotterdam). Van der Plas werd in 1899 
geboren en is in 1974 overleden. Tussen 1919 en 
1923 studeerde hij aan de Academie voor de Beel-
dende Kunst, en won enkele malen prijzen voor 
zijn kunstwerken. Zijn stijl is naturalistisch, het-
geen terugkomt in realistische uitbeelding van de 
personen in de staties in de H. Hartkerk. De huidi-
ge staties zijn 50 jaar geleden, in 1959, geplaatst 
en kosten destijds 650 gulden per stuk. De betaling 
gebeurde uit de opbrengsten "uit de vierde gleuf", 
een aparte collectestroom die werd opgebracht 
door de kerkgangers. Kort geleden zijn deze staties 
gerestaureerd. 
 

Vroegere kruiswegstaties:  

reproducties van Jan Toorop 

Van 1927 tot 1959 hingen er 14 kruiswegstaties 

VEERTIGDAGENTIJD (2) 
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van Jan Toorop. Dat wil zeggen, reproducties in 

zwart/wit van de oorspronkelijke staties in kleur 

die sinds 1919 in de St. Bernulphuskerk te Ooster-

beek hangen. De architect van de H.Hartkerk, Han 

Groenewegen, was bevriend met Jan Toorop, die 

zich rond 1927 op het toppunt van zijn roem be-

vond. Voor 265 gulden werden dat jaar de repro-

ducties en 14 gladde donkerbruine lijstjes aange-

schaft. 

Kruiswegstatie-11: Jezus wordt aan het kruis ge-

nageld, een statie van Jan Toorop 
 

 

Op onze internetsite www.heilighartkerk.nl kunt u 

de voormalige kruiswegstaties bekijken 

(bereikbaar via het hoofdmenu “Kerkgebouw”, en 

het menu “kruiswegstaties”). Ter vergelijking zijn 

ook de originelen in kleur afgebeeld. 

De huidige - dit jaar “gouden” - kruiswegstaties 

ziet u het best in onze kerk. Vooral met zonlicht 

komen de vele kleuren prachtig uit! 
 

Henry de Wolf  
 

 

 

 

 

 

 

"We�moeten�toch�'ns�met�hem�naar�de�kinderpsycholoog"�

HUMOR IN DE KERK 


