MET BRANDEND HART

Nieuw en toch vertrouwd
Ik beleef mijn leven als pastor als mooi en boeiend.
Het leven waar ik meer dan twintig jaar geleden
voor gekozen heb, en dat me nu wederom naar de
Heilig Hartparochie brengt, is inspirerend. Geweldig mooi om mensen nabij te zijn en hun iets van
Christus te laten doorschemeren.
Als kern van dit leven zie ik het vieren van de Eucharistie: verbonden met de Heer en elkaar ten dienste. Maar dit kan nog zo mooi zijn: het gaat er om
wat het verder 'doet' en hoe het uitwerkt.
Daarom is diaconie, de zorg voor de naaste die minder of niets heeft, er het directe vervolg van. Doen
wat wordt gezegd dus, in woord en daad de parochie opbouwen als diepste motivatie en inspiratie.
In zekere zin 'begint' het evangelie bij de wegzending, als een 'op weg zending' naar elke mens die je
ontmoet.
De praktijk hiervan heb ik enkele jaren geleden bewust ondervonden. Zowel in Rome als in Antwerpen ben ik enige tijd in de gemeenschap van St.
Egidius te gast en actief geweest. In die sabbattijd
(vier jaar geleden), bemerkte ik hoe goed, nodig en
zinvol het is om zelf te participeren als het gaat om
inzet en ontmoeting met de armen. Bidden en werken als een geheel, in dienst van het evangelie, voor
een betere wereld. Een diaconale dialoog die je
nooit uitgeleerd doet zijn, maar daarentegen oproept
tot gebed en solidariteit. Ik ben heel dankbaar en
enthousiast hieraan veel te mogen ontlenen voor
mijn huidige spiritualiteit.
Want met elkaar staan we voor een hele klus(ter).
Het lijkt op het evangelieverhaal van de overtocht
over het meer. Hoe spannender het dreigt, des te
zekerder is de behouden aankomst. Want de Heer is
aan boord en het evangelie gaat door. Stormen worden dan zelfs een uitdaging, om het hoofd te bieden
aan wat nodig is om de overkant te bereiken. Ook in
moreel, politiek en economisch opzicht is er werk
aan de winkel om samen een toekomst te vormen.
Ik geloof hierin. Zeker in deze Vasten- en Veertigdagentijd, nu we gericht zijn op Pasen. Dit is en
blijft het feest van ons geloof: de verrijzenis en het
leven dat Jezus is. Voor elke mens en de hele schepping die wij uitmaken en willen behouden.
Mijn eerste indrukken in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis zijn positief. Alles is nieuw, boeiend en
wonderlijk intens. Vertrouwd en toch helemaal anders. Open en uitnodigend, uitdagend en uniek.
Reken op mij, ik reken op u!
pastor C. Biesjot
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MISINTENTIES

Zondag 7 maart
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, Franciscus Laurentius Geerdes,
Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, ouders
Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus
van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, Adrianus
Henricus Osterholt, ouders Van der Pas – Van Mil,
Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van
der Knaap, Josephus Vredebregt, Luud en Lenie
van 't Zelfde
Zondag 14 maart
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, Toon Heinsbroek,
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore,
Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria
Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders
Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas –
Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,
Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet
Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde
Zondag 21 maart
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, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van
Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde
Zondag 28 maart
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,
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't
Zelfde
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KERKBALANS

Aktie Kerkbalans: schepje er bovenop
Voor penningmeester Louis van Poppel is februari
een belangrijke maand. De Aktie Kerkbalans komt
dan op stoom: veel parochianen gebruiken dan de
acceptgiro om hun bijdrage over te maken. Het is
een eerste aanwijzing hoe de inkomsten van de parochie zich in het jaar zullen ontwikkelen.
Het doornemen van de bijschrijvingen bracht
Louis tot de volgende gedachten:
Beste medeparochianen,
Financieel maken we zware tijden door. Ook onze
parochie. Het weer is bar en boos en zo ook de te
verwachten rekening voor de stookkosten.
Maar de zorgelijke financiële staat van onze parochie kent ook een meer dan gunstige achtergrond:
de komst van pastoor Duynstee en pastor Biesjot.

Hun inzet voor onze parochie betekent een forse
uitbreiding van de pastorale mogelijkheden van
onze gemeenschap. Tot dusver lag de professionele zorg volledig op de schouders van onze pastoraal werkster, mevrouw Meijer, die daarvoor echter maar een beperkt aantal uren beschikbaar was,
naast natuurlijk de grote inzet van een flinke groep
vrijwilligers.
Maar beroepskrachten kosten geld. Tegenover deze uitgaven moeten dus ook inkomsten staan. Nadat we het jarenlang als parochie zonder pastoor
hebben moeten doen, zou het toch wel heel cru zijn
als er nu mogelijkheden zijn, maar dat we dan het
geld daar niet voor zouden blijken te hebben!
De Aktie Kerkbalans is nog maar net van start gegaan. Ik constateer gelukkig een paar nieuwe gevers. Dat is goed en hoopvol nieuws. Maar ook zie
ik veel bijdragen die niet hoger zijn dan die van
vorig jaar. Daarom doe ik hier twee oproepen aan
u:
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• Deed u de laatste jaren niet (meer) mee met de

Aktie Kerkbalans, sluit u dan alstublieft aan. We
kunnen uw bijdrage echt niet missen
• Geeft u al jaar in, jaar uit hetzelfde bedrag, dan

vermindert feitelijk de bijdrage die u aan de parochie levert, want alle kosten gaan immers omhoog. Ik vraag u: wilt u alstublieft nog eens kijken of een hogere bijdrage echt niet mogelijk
is...
Ik kijk uit naar uw reactie, met nu alvast onze oprechte dank,
namens het kerkbestuur,
Louis van Poppel, uw penningmeester.

AVONDJE UIT

Slumdog Millionaire
Op 26 maart wordt de parochiezaal omgetoverd in
een thuisbioscoop. Daar draait dan de film 'Slumdog Millionaire'. Een modern, hedendaags liefdessprookje in de krottenwijken van India. Winnaar
van acht Oscars in 2009.
De film gaat over de half-geletterde wees Jamal.
Hij weet door te dringen tot de Indiase versie van
Who Wants to be A Millionaire en beantwoordt daar
tot verbijstering van de neerbuigende quizmaster
elke vraag correct. Bedrog, denkt de quizmaster…!
We flashbacken door zijn verleden in de sloppen.
Jamal dringt uiteindelijk door tot de laatste ronde
van de quiz: het gaat hem echter niet om het grote
geld. Hij weet nl. dat zijn jeugdliefde, Talika, een
trouwe kijkster is... De film begint om 20.00 uur.
Met een vrijwillige bijdrage denken we de kosten te
kunnen dekken. Komt allen!

LEZINGEN

Lezing over het (heilig) hart
Het hart, onmisbaar voor ieder mens. Als bron van
leven, maar ook als bron van liefde. Jezus was God
en mens, zo geloven wij. Hij was zo zeer liefde, dat
we spreken van een heilig hart. Dat ook vandaag de
dag mensen raakt en in beweging zet.
Pastor Biesjot zal op vrijdagavond 12 maart een
lezing houden over de spiritualiteit van het Heilig
Hart van Jezus. Nu. Met citaten en spreuken zal
pastor Biesjot een bijbels en een historisch beeld geven van Jezus-de-Man-met-het-grote-hart. De verering van het Heilig Hart zal aan de orde komen. Hij
zal vertellen uit de overlevering en de leer van de
kerk, en over zijn eigen ervaring en geloof.
Wat betekent het voor ons, dat Jezus' hart klopt
voor alle mensen?
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VASTENAKTIE

Hongerdoekententoonstelling
De Lucaskerk en de Grote Kerk in Vlaardingen
zijn in de vastentijd het decor voor een tentoonstelling van zogenaamde hongerdoeken. Het gaat om
de originele doeken die door de Duitse ontwikkelingsorganisatie Misereor in de afgelopen dertig
jaar zijn uitgebracht. Door Vastenaktie zijn ze in
Nederland verspreid; een detail van zo'n doek
hangt bijvoorbeeld in onze parochiezaal. De doeken – met uitgebreide toelichting – zijn iedere zaterdag- en zondagmiddag tussen 14 en 16 uur te
zien. Groepen kunnen voor een doordeweeks bezoek contact nemen met Han Raeijmaekers (tel 0630565296 of email movzwo@hetnet.nl).
Klimaat
Tijdens de openstelling op zaterdag is er geregeld
een speciaal programma met een inleiding en muziek. Zie voor het programma de website
www.willibrordparochievlaardingen.nl.
Op 6 maart spreekt Margot Ribberink, meteoroloog voor RTL 4 en ambassadeur van Vastenaktie,
over klimaatverandering. Klimaat, milieu en schepping zijn centrale thema's in de 40-dagentijd.
Ribberink houdt in de Grote Kerke een zeer betrokken verhaal over haar reis, afgelopen jaar naar
Malawi en over de gevolgen die dat land ondervindt van de verandering van het klimaat.
Agnes van Aardenne, de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldvoedselorganisatie FAO,
is op 20 maart te gast.
Gouden Vastenaktie
De Vastenaktie-campagne vindt dit jaar voor de
50ste keer plaats. 'Behoud de schepping' is het thema. Anders dan in andere jaren kiest de Vastenaktie-organisatie voor slechts één project waarvoor
actie zal worden gevoerd. Ook onze parochie zet
zich dit jaar in voor een landbouwontwikkelingsproject van het bisdom Mzuzu in Malawi.
In de streek van het bisdom zijn de gevolgen van
de verandering van het klimaat goed te zien: er
heerst soms extreme droogte, maar ook zijn er hevige regens, die dan leiden tot overstromingen. De
bevolking is de dupe.
Catholic Development Commission (Cadecom)
ondersteunt gemeenschappen bij het opzetten van
structurele, kleinschalige initiatieven om hun bestaan te verbeteren. Bijvoorbeeld door toegang te
garanderen tot de markt.
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VEERTIGDAGENTIJD

Veertigdagenkalender is beschikbaar!
Een paar jaar geleden verscheen er nog een Veertigdagenboekje vanuit de kerken van Schiedam,
met voor iedere dag een bezinnende tekst. Doordat
het draagvlak om dit boekje te produceren te klein
werd, is deze uitgave twee jaar geleden afgeschaft.
Dit jaar wordt vanuit de St. Jan de DoperVisitatieparochie toch weer een poging gedaan om
de traditie te hernemen, dit maal in de vorm van
een bureaukalender. 'Breek uw tent op…' is het
thema. Parochianen hebben verschillende suggesties gegeven voor de inhoud van de kalender. Een
aantal exemplaren ligt tot en met zondag 7 maart
ook in de H. Hartkerk. Neemt u gerust een kalender mee. Hopelijk is het een inspirerende bijdrage
voor deze tijd-van-inkeer.
Lidwien Meijer
DE WISSEL

De Soepgroep in DE WISSEL
Iedere laatste donderdag van de maand begint om
17.00 uur de Soepgroep in inloophuis DE WISSEL
aan het Broersveld 123b: rond die tijd worden de
gasten ontvangen met een kopje thee, daarna wordt
er samen tafel gedekt en gegeten. Na afloop van de
maaltijd wordt er
doorgepraat over een
onderwerp dat een van
de deelnemers heeft
voorbereid. Een gesprek
over de actualiteit, een
stelling een vraag die
samenhangt met 'geloven'. Na het gezamenlijk opruimen, gaat
iedereen rond 19.30 uur weer huiswaarts. Voor de
maaltijd wordt een kleine bijdrage gevraagd
(richtbedrag € 2,50).
Omdat de groep de laatste maanden wat is
uitgedund is er weer plaats aan tafel! De
eerstvolgende Soepgroep is op donderdag 25 maart
2010. U bent van harte uitgenodigd eens mee te
doen.
Aanmelden kan bij mevrouw Wineke van der
Haagen, tel (010) 470 34 02 of via e-mail:
ariec@kabelfoon.nl. Een andere mogelijkheid is
via info@dewissel-schiedam.nl
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H. HARTKERK FOR EVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
De afgelopen maand hebben we (hernieuwd) kennis
kunnen maken met de pastores die met ingang van
dit jaar werkzaam zullen zijn in de parochies van
Schiedam, Vlaardingen en Maasluis.
Pastor Biesjot zal in de Veertigdagentijd elke vrijdag voorgaan in een eenvoudige Viering in de pastorie. Aanvang: 09.30 uur, behalve op vrijdag 12
maart, dan is het 's avonds om 19.00 uur met aansluitend een lezing over het H. Hart.
U bent allen van harte welkom.
Ook staat er voor dinsdag 16 maart - inmiddels heel
vertrouwd - weer een wijklunch op het programma.
Aanvang zal zijn om 12 uur. De zaal is open om
half 12. Aanmelden kunt u zich bij Ted Konings of
Corry Smits (zie achterzijde).
Een bijzondere dag belooft Palmpasen te worden.
Op zondag 28 maart zullen de kinderen van het kinderkoor de viering muzikaal opluisteren; bovendien
zal een gelegenheidsformatie enkele gospels laten
horen. Ieder die het leuk vindt om mee te zingen is
van harte welkom. Een topstem is niet vereist, wel
een beetje schwung!
Het kinderkoor repeteert van 18.30 tot 19.30 uur op
maandag 8, dinsdag 16 en woensdag 24 maart.
Het Gelegenheidskoor repeteert van 20.00 tot 22.00
uur op woensdag 10, donderdag 18, maandag 22 en
woensdag 24 maart.
Op woensdag 24 maart begint de generale repetitie
om 18.30 uur. Aanmelden of informatie kan bij ondergetekende. We gaan er iets moois van maken!
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 51 70 48 63
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
Zondag 28 april is het Palmpasen!
Een bijzondere viering moet onze start worden
van de Goede Week die naar Pasen leidt. Als
vanouds halen de kinderen tijdens de viering
'Jezus binnen' met hun Palmpaasstokken.
Alle kinderen mogen van tevoren zo'n Palmpaasstok komen maken. Dat gebeurt op donderdagmiddag 25 maart om half 4 in de zaal
van de pastorie. Kale stokken staan klaar om
door de kinderen versierd te worden. Het is de
bedoeling dat zij zelf lekkers, versiersels en fruit
meenemen om aan de stok te hangen. De Palmpaas is pas echt af wanneer die gezegend is in de
kerk. Daarna gaan we zieken en ouderen verrassen met onze Palmpaasstokken.
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AGENDA

Vrijdag 5 maart Eerste Vrijdag
Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastoor C. Biesjot. Daarna koffie.
Zondag 7 maart
Derde zondag van de Veertigdagentijd
HH. Perpetua en Felicitas
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij
o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.
Exodus 3,1-15 / Lucas 13,1 -9
Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken
of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem
maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond
uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit
jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit
en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog
omhakken." Lucas 13 7-9

Na de mis is er, zoals op alle andere zondagen koffie of thee in de pastorie.
Maandag 8 maart H. Johannes de Deo
Internationale vrouwendag
Vergadering kerkbestuur, 19.30 uur in de pastorie
Vrijdag 12 maart In aansluiting op de H. Mis
van 19.00 uur zal pastor C. Biesjot een lezing geven over het H. Hart van Jezus.
Zondag 14 maart
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorg.: pastoor A.A. van Well.
Josua 5,9a.10-12
Lucas 15,1-3.11-32
Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en
kuste hem. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer
waard uw zoon genoemd te worden." Lucas 15,20-21

Na de Mis staan de medewerkers van Amnesty International klaar om u schrijfmateriaal aan te reiken.
Dinsdag 16 maart
H. Clemens Maria Hofbauer
Donderdag 18 maart
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam
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Vrijdag 19 maart H. Jozef, hoogfeest
Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastoor C. Biesjot. Daarna koffie.
Zondag 21 maart
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met orgelspel en samenzang.
Voorg.: pastoor R.M. Kuypers
Jesaja 43,16-21 / Johannes 8,1-11
Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie
van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar
haar werpen.' Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst. Johannes 8,6-9

Donderdag 25 maart Aankondiging van de Heer
(Maria Boodschap), hoogfeest
Vrijdag 26 maart
Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastoor C. Biesjot. Daarna koffie.
Zondag 28 maart Palmzondag
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van her
Gelegenheidskoor o.l.v. Henry
de Wolf. Voorganger:
Lidwien Meyer
Jesaja 50,4-7 / Lucas 19,28-40
Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem
op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af
te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met
luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning,
in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de
Allerhoogste!’ Lucas 19,36-38

BOEKEN

Gesloten huis
Vijf jaar na mijn vader overleed mijn moeder. Weer
was er verdriet en, hoe oud je ook bent, zelf een
gezin hebt, toch voelt het alsof je wees geworden
bent. Je hebt nog nauwelijks tijd gehad om aan de
nieuwe situatie te wennen, of de tijd is daar om het
ouderlijk huis leeg te ruimen. Voor het meubilair
kwam snel een oplossing. Het waren die persoonlijke dingen die het emotioneel zo moeilijk maakten.
Er waren bijvoorbeeld bergen hoeden; mijn moeder ging nooit de deur uit zonder hoed en als er in
de steeds schaarser wordende hoedenwinkels een
nieuwe moest worden uitgezocht, vergezelde ik
haar altijd. Stiekempjes moest ik lachen om het
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speciale gezicht dat zij altijd trok voor de spiegel
bij het passen. De stapel afgekeurde exemplaren
groeide gestaag, evenals de frustratie van de verkoopster. Thuisgekomen met de nieuwe aanwinst
viel het resultaat steevast tegen en 'vermaakte' ze
de hoed eigenhandig. Er werd gewrikt, getrokken,
iets afgeknipt of juist opgespeld en voilà, daar was
soms een totaal ander model.
Ook verzamelde zij handtassen, die ze ook bewaarde, ook al waren ze buiten gebruik. Ze had voor
allemaal een naam of aanduiding, bijvoorbeeld 'die
groene van tuinslangenleer'. Het deed zeer er afstand van te doen, vooral van het exemplaar waarmee ze met hand en al tussen de dichtklappende
deuren van bus 54 kwam, waardoor ze genoodzaakt
was een deel van de Groenelaan met de optrekkende bus mee te lopen.
Van mijn vader waren het zijn soldeerbout en zijn
brillen die het opruimen bemoeilijkten. Hij was
een verwoed doe-het-zelver en repareerde zelfs
zijn kunstgebit. Om dit goed te kunnen zien zette
hij twee brillen over elkaar heen op, zijn 'verkijkbril' en zijn leesbril. Dit voor het multifocale
effect.
Het boek
Toen ik het boek 'Gesloten Huis' van Nicolaas
Matsier las, kwamen al deze herinneringen weer
boven. Zijn verhaal is autobiografisch en Matsier
beschrijft hoe hij, bij het leeghalen van het ouderlijk huis, overmand wordt door gedachten over het
besloten, godsvruchtige gezin. Een boodschappentas, een kookboek en een bril functioneren als grillige gidsen naar een gereformeerde jeugd in de jaren vijftig. Hij vermoedt en voelt van alles, overdenkt en reconstrueert en herbeleeft zelfs een vroeger meegemaakte korte psychotische periode, die
hij heel knap beschrijft. Pas na het onherroepelijk
leeghalen van het huis van zijn jeugd en de laatste
dagen van zijn moeder, komt hij tot iets als een
vergelijk tussen de benauwdheid van toen en het
nagekomen begrip van iemand, zelf gezegend met
kinderen, zo goed en zo kwaad als dat ging volwassen geworden. Het boek beveel ik u van harte
aan.
Liesbeth Dingenouts
JONGEREN

Ontdek de geheimen van de kerk
Wel eens een biechtstoel van binnen gezien? Of
een kerkorgel, met zijn tig pijpen en pijpjes?
Waarom is Maria voor katholieken zo belangrijk
en wat zijn nu eigenlijk sacramenten? Ken je het
verschil tussen een blije en een droeve kerkklok?
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En waarom is er een kluis met deuren zo dik als
die van een bankgebouw?
In een kerk is veel te beleven, ook al is er geen viering gaande en zijn er amper mensen. Soms is het
allemaal heel logisch, soms een beetje mysterieus.
Doe mee met de speurtocht door de kerk en heel
wat geheimen zullen voor jou ontsluierd worden!
Wat: Speurtocht door de kerk
Wie: Alle jongeren tussen 12 en 16 jaar
Wanneer: zondagmiddag 28 maart, 13 uur
(ontvangst vanaf 12.30 uur) tot ongeveer 15 uur
Waar: Heilig Hartkerk
Informatie en aanmelden: Wies van Noort (0104355905) en Ted Konings (06-48405775)
Voor een eenvoudige brunch wordt gezorgd.
Laat even weten dat je komt, zodat we het programma goed kunnen voorbereiden.
NIEUWS

Rommelmarkt
Hier alvast een korte aankondiging van de op handen zijnde voorjaarsrommelmarkt, opdat u die zaterdag vrij kunt houden: 24 april 2006 is-ie er
weer! Noteer!
Goede week en Pasen
Hieronder geven wij u alvast een overzichtje van
de Vieringen in de Goede Week en met Pasen:
Donderdag 1 april 2010 (Witte Donderdag)
Om 19.00 uur eucharistieviering
Vrijdag 2 april 2010 (Goede Vrijdag)
Om 15.00 uur gebedsviering (Kruisweg)
Zaterdag 3 april 2010 (Paaswake)
Om 22.00 uur eucharistieviering
Zondag 4 april 2010 (1e Paasdag)
Om 09.45 uur eucharistieviering
Maandag 5 april 2010 (2e Paasdag)
Geen viering

Beterschap
Pastoor Kuypers maakte in de viering van 21 februari bekend dat hij een ernstige aandoening heeft
in zijn blaas. Hij zal hier op 2 maart voor worden
geopereerd, in het ziekenhuis in Delft. Wie pastoor
Kuypers een hart onder de riem wil steken, is hier
van harte toe uitgenodigd. Zijn adres: Van Rijnstraat 1a, 2678 BP in De Lier.
(Bovendien is hij op 9 maart jarig!)
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BIJ DE BUREN

Pastoor Van Zaal
Niet alleen ons eigen cluster Nieuwe Maas staat
bol van de veranderingen, ook elders in het bisdom
volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op.
Zo kreeg het samenwerkingsverband Oostland, dat
de dorpen tussen Rotterdam en Den Haag omvat
(Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk,
Nootdorp en Pijnacker), half januari een nieuw
pastoraal team. Een catecheet, twee pastoraal werkers en twee priesters gaan als beroepskrachten het
(kerkelijk) leven in de vijf dorpen een flinke swung
geven.
Twee van hen zijn in onze parochie zeer bekend:
Kees Bracco Gartner, die enkele jaren onder meer
voorging in de kerstviering voor de gezinnen, en
Thijs van Zaal, in de jaren tachtig pastoor van onze
parochie. De redactie van de Gorzenklok wenst
hen – we weten dat zij dit blad nog immer lezen –
veel geluk op deze nieuwe route op hun levensweg.
Pastoor Van Zaal gaat samen met andere priesters
wonen in de pastorie van Berkel en Rodenrijs, aan
de Noordeindseweg 100 (2651 CX).
Bio-ethiek: mag ik nog mijn geweten volgen?
De medische wetenschap verlegt voortdurend haar
grenzen. Nieuwe technieken en mogelijkheden
stellen nieuwe ethische vragen aan de mens, maar
in het bijzonder aan onderzoekers, medici en verplegend personeel. Gewetensvragen zijn voor hen
aan de orde van de dag. Hoe ga je daar mee om?
Welke overwegingen laat je het zwaarst wegen?
Mag je überhaupt je geweten nog volgen?
De Johannesacademie organiseert dit debat in samenwerking met de studentenparochie van Utrecht
met medewerking van o.a. mgr. dr. Wim Eijk.
Datum: zaterdag 27 maart 2010
Tijd: 11.00 tot 15.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis – Utrecht
Palmzondag: wereldjongerendag!
De Wereldjongerendagen zijn niet alleen dat grote
evenement dat één keer in de drie jaar plaatsvindt
ergens ter wereld. Ieder jaar wordt de Wereldjongerendag gevierd, en niet alleen ver van huis. Elk
jaar op Palmzondag komen wereldwijd in alle bisdommen jongeren bij elkaar om samen Palmpasen
te vieren.
In ons bisdom is Delft op 28 maart plaats van handeling. Jongerencentrum Don Bosco, dat afgelopen
jaar zijn deuren in Delft opende, is tussen 14 en 20
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uur het toneel van een programma. met catechese,
gebed, muziek en een gezamenlijke maaltijd, maar
vooral 'Madrid'. In de Spaanse hoofdstad worden
in 2011 de Wereldjongerendagen gehouden. Vandaar dat in Delft ook gewerkt kan worden aan de
kennis van de Spaanse taal, Spaanse zang en dans
en ook het land in zijn algemeen.
Voorinschrijven voor de dag kan bij Rocelie Pulmano van het Bisdom Rotterdam, tel. 010 –
4148213 of Email vamosamadrid@live.nl.
De kosten voor de dag zijn dan € 5,00. Betaling op
de dag zelf kan ook, maar dan is de toegang € 7,50.

DOOR U VOOR U

Klimaat
Op 13 december luidden de klokken van de Heilig
Hartkerk 350 keer. Als niemand zich verteld heeft
tenminste. Het luiden was bedoeld om steun te betuigen aan de actie van onder meer de samenwerkende organisaties Cordaid en Icco, Kerk in Actie
en vele anderen wereldwijd, tegen de opwarming
van het klimaat.
De actie heeft niet tot onverdeeld succes geleid op
de klimaattop in Kopenhagen, die volgens de kennis meer mislukt dan gelukt is. Noch is er een kilogram minder broeikasgas de lucht in gegaan. Maar
wel onderstreepte het de zorg van velen over de
veranderingen in het klimaat, die mogelijk onomkeerbaar zijn.
Ook elders op de wereld maken veel, heel veel
mensen zich sterk om de beslissers in deze wereld
– en in dit geval zijn we dat allemaal – te overtuigen dat veranderingen nodig zijn. Journalisten
spreken over 'breed verspreide inzet van politie
actie'. In praktisch alle landen op aarde zijn de afgelopen maanden acties gehouden waaraan honderdduizenden mensen meededen. Zonder dat er
een tv-beroemdheid aan te pas kwam.
Kerken luidden hun klokken, imams reciteerden
350 verzen van de Koran, muzikanten maakten
liederen, groepen mensen vormden de cijfers 3-5-0.
U moet maar eens een kijkje nemen op
www.350.org en u zult zien dat mensen van Kyrgyzstan tot Polynesië, van de Noordkaap tot ZuidAfrika, in actie kwamen om hun zorgen te uiten en
hun leiders er van te overtuigen dat een drastische
omslag in hoe de mensheid nu met de aarde omgaat, nodig is.
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KENNISMAKEN

Hallo,
Ik ben Tara Sonnenschein en doe mijn
maatschappelijke
stage in de Heilig
Hartkerk.
Ik ben 16 jaar en zit
in 5-VWO op Spieringshoek.
In mijn vrije tijd doe
ik aan handbal en
daarmee speel ik op
zondag vaak een wedstrijd. Verder vind ik het leuk
om op vakantie te gaan, naar een plek waar het zonnig is, zoals Spanje!
Om meer over mij te weten te komen, kunt u deze
woordzoeker oplossen. Er staan woorden in die met
mij te maken hebben:
handbal, spanje, tara, spieringshoek, stage,
zon, sonnenschein, pizza, lasagna, muziek,
winkelen, zestien.
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SPREUK VAN DE MAAND

Wie een fout wil goedpraten,
maakt er nog een bij!
Gerarduskalender
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BEDEVAART

Rome bedevaartreis 2010
Gaat u ook mee?
Het bisdom Rotterdam
gaat op bedevaart naar
Rome. Een speciale pelgrimsreis, met als thema 'Van Randstad naar
Eeuwige Stad', voor
alle gelovigen, samen
met de bisschop, Mgr.
A. van Luyn s.d.b. Vertrek op 24 september, terugkeer op 2 oktober.
We bevelen de reis van harte bij u aan. We zouden
het geweldig vinden als een groep vanuit de Heilig
Hartgemeenschap deze reis naar Rome meemaakt.
Samen op reis gaan is altijd een geweldige manier
om elkaar beter te leren kennen, de banden aan te
halen en samen nieuwe energie op te doen voor het
werk thuis. Verder staat zo'n pelgrimsreis borg
voor het ontmoeten van heel veel andere mensen,
die een inspiratie voor ons kunnen zijn. En wat te
denken van de stad Rome, als centrum van de kerk
op zich al een oproep voor verdieping, reden voor
ontroering en bron van nieuwe spirit.
Om te kijken of de reis iets voor u is, kunt u een
voorlichtingsbijeenkomst bezoeken. Er zijn er verschillende, maar die voor onze regio wordt georganiseerd voor 24 maart in Vlaardingen.
Op die avond kunt u leren wat er op het programma staat, wat de reismogelijkheden zijn, alsook de
kosten, en hoe u zich aanmeldt. Ook de pastoraatsgroep kan u voorzien van meer informatie en houdt
in ieder geval graag bij wie naar Rome mee wil
gaan. U kunt ons ook laten weten als u naar de bijeenkomst in Vlaardingen wilt, wellicht kunnen we
samen op reizen.
Informatiebijeenkomst Romereis - 24 maart
bovenzaal H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b,
Vlaardingen. Aanvang 20.00 uur.
de pastoraatsgroep
Mannen gezocht!
Tijdens de Rome-bedevaart ondersteunt een
gelegenheidskoor de zang tijdens de vieringen.
Dit koor is op basis van inschrijvingen al bezig
met repetities. Dames zijn er inmiddels ruim
voldoende, maar heren worden met open armen
ontvangen. Op het inschrijfformulier voor de
reis kunt u aangeven of u mee wilt zingen.
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Bedevaart naar Banneux
Het Banneux-comité van het bisdom Rotterdam
organiseert dit voorjaar drie verschillende reizen
naar het plaatsje in de Belgische Ardennen waar
Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Tijdens een vijfdaagse bedevaart van 14 tot en met
18 mei gaat er een team mee met een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Verder is er op 24
mei een bedevaart van één dag en op 24 en 25 april
een tweedaagse bedevaart.
Meer informatie is te krijgen bij mw. A. Opstal,
telefoon 015 – 3693148.
VEERTIGDAGENTIJD

Veertigdagenkalender is beschikbaar!
Een paar jaar geleden verscheen er nog een Veertigdagenboekje vanuit de kerken van Schiedam,
met voor iedere dag een bezinnende tekst. Doordat
het draagvlak om dit boekje te produceren te klein
werd, is deze uitgave twee jaar geleden afgeschaft.
Dit jaar wordt vanuit de St. Jan de DoperVisitatieparochie toch weer een poging gedaan om
de traditie te hernemen, dit maal in de vorm van
een bureaukalender. 'Breek uw tent op…' is het
thema. Parochianen hebben verschillende suggesties gegeven voor de inhoud van de kalender. Een
aantal exemplaren ligt tot en met zondag 7 maart
ook in de H. Hartkerk. Neemt u gerust een kalender mee. Hopelijk is het een inspirerende bijdrage
voor deze tijd-van-inkeer.
Lidwien Meijer

HUMOR IN DE KERK

Nieuwe ervaringen in het onderwijs
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