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INHOUD GORZENKLOK MEI-JUNI 2014 

  1 - Omslag 

  2 - Misintenties mei/juni 2013 (blz.1) 
 Paastriduümvieringen in de buurt 

  3 - Vastenaktie    (blz.2) 
 Opbrengst kindernevendienst     

  4 - Communiefeest   (blz.3) 
  5 - H. Hartkerk forever  (blz.4) 
        Vastenaktie, rommelmarkt, Palmzondag, 

 burgemeester Lamers bezoekt souterrain 

  6 - Boeken     (blz.5) 
 Dromen 

  7 - Jubilea     (blz.6) 
 Pastor Biesjot, pater Heeren 

  8 - Agenda mei-juni   (blz.7) 
  9 - De Goede Herder   (blz.11) 
 Patroonsfeest in Jacobuskerk, 10 mei 

10 - Spreuk van de Maand  (blz.11) 

11 - Liduina     (blz.12) 
        Liduinafeest in de basiliek: 11 mei; 

 Liduinaviering in de H.Hartkerk: 14 juni 

12 - Buurten in Zuid   (blz.13) 
 Kennismaken met buurtbewoners 

13 - Kunstscherm    (blz.14) 
 Nieuwe schilderingen onthuld op het  

        H.Hartfeest, 27 juni 

14 - Week missionarissen  (blz.15) 
15 - Dodenherdenking   (blz.15) 
16 - Terugblik Palmpasenviering (blz.16) 
17 - Humor     (blz.16) 
18 - Advertenties    (blz.17) 

19 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 
 
 

 

Zondag 4 mei  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler en voor alle overleden pastores, vrij-

willigers en weldoeners van  onze geloofsgemeen-

schap. 

 

Zondag 11 mei 

Franciscus Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenho-

ven, ouders Engering – Hersbach en zonen, Petrus 

Jacobus van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet 

van Potten, ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben 

Schueler, vrijwilligers en  weldoeners van onze 

geloofsgemeenschap. 

 
Zondag 18 mei  

Franciscus Laurentius Geerdes,  

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

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap. 

 
Zondag 25 mei 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus van 

Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Ronteltap – 

Kouwenhoven en voor alle overleden pastores, 

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofs- 

gemeenschap. 
 

Zondag 1 juni  

Johannes Franciscus Laurentius Geerdes, ouders 

Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten,  

Ben Schueler en voor alle overleden pastores, vrij-

willigers en weldoeners van onze geloofsgemeen-

schap. 
 

Zondag 8 juni 

Franciscus Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenho-

ven, ouders Engering – Hersbach en zonen, Petrus 

Jacobus van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet 

van Potten, ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben 

Schueler, vrijwilligers en weldoeners van onze ge-

loofsgemeenschap. 
 

Zondag 15 juni  

Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der 

Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, en 

voor alle overleden pastores, vrijwilligers en wel-

doeners van onze geloofsgemeenschap.  
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MISINTENTIES 



 

Zondag 22 juni 

Franciscus Laurentius Geerdes,  

Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – 

Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,  

ouders Ronteltap –Kouwenhoven en voor alle 

overleden  pastores, vrijwilligers en weldoeners 

van onze geloofsgemeenschap.  

 

Zondag 29 juni 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 

van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil,  

Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Ronteltap 

– Kouwenhoven en voor alle overleden pastores, 

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofsge-

meenschap. 

 

 

 

 

 

 
 

In de Vastentijd gingen ik en de andere kinderen 

in de kerk tijdens de viering knutselen. We 

maakten bijvoorbeeld: placemats, eierdopjes, 

bloemen. Van alles en nog wat. 
 

Dat was heel leuk, want we misten ook niets van 

de viering. In plaats van de grote-mensen-lezing, 

las de begeleider hetzelfde, maar dan in kinder-

taal voor, zodat we niets misten. 

En aan het einde van de viering verkochten we 

onze knutselstukjes. Niet alleen leerden we, 

maar het opgehaalde geld ging ook naar een 

goed doel.  

In totaal hebben we opgehaald: € 99,00. Dit geld 

wordt bij het Vastenactieproject gebruikt om het 

leven weer op te bouwen na de oorlog die er is 

geweest in Sierra Leone.  

 

Käthe de Wolf 
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VASTENAKTIE 
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Feest op 25 mei 
Luisa, Babet, Gabriel, Sam, Daniël, Isis, Bregje, 

Morris, Danilo en Evita samen met Aldair, 

Georick, Kay, Rianne en Szymon, gaan op 25 

mei hun eerste communie doen in de Heilig 

Hartkerk. Dan hebben zij zes van de acht lessen 

van het project “Blijf dit doen” achter de rug en 

zijn zij er klaar voor om samen met alle 

parochianen dit feest te vieren. Pastor Henri 

Egging zal in deze feestelijke eucharistieviering 

voorgaan. 

In de vorige Gorzenklok kon u al iets over het 

project van hen lezen. 

Er wordt elke dinsdag weer een stukje uit het 

werkboek gelezen, geschreven, getekend en 

geoefend in het maken van het kruisteken en het 

bidden van het Onze Vader. 

Na de tweede les mochten de kinderen samen met 

hun ouders drie foto’s maken in de kerk voor in 

hun werkboek; een van de doopvont, een van het 

altaar en de derde foto was het plekje in de kerk 

dat de kinderen zelf als heel bijzonder of mooi 

zagen. 

Mooi om te zien en horen is dat de kinderen bijna 

allemaal een ander stukje in de kerk bijzonder 

vinden. Tijdens de daarop volgende les mochten 

ze ook aan elkaar vertellen waarom zij dat 

vonden. 

Komende weken gaan wij verder met leren wat 

eucharistie is, wat er dan allemaal gebeurt - ook 

al blijft het een mysterie - en zullen zij de 

kerkdienst beter begrijpen. Een schat voor het 

leven! Samen gaan we er op 25 mei om 9.30 uur 

een hele bijzondere viering van maken. Komt u 

ook? 

Marian en Janet,  

werkgroep 1e communie  

COMMUNIEFEEST 



 

 

 

 

 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Tijdens de Veertigdagentijd is er niet alleen geld 

ingezameld voor het Vastenactieproject voor Sier-

ra Leone, ook zamelden we in onze gemeenschap 

houdbare levensmiddelen in voor de Voedselbank. 

De artikelen zijn, net als met kerstmis, naar de 

Voedselbank in het centrum van onze stad ge-

bracht, waar men blij was met onze bijdrage!  
 

Ook blij waren we in onze gemeenschap met de 

opbrengst van de Voorjaarsrommelmarkt. Het was 

druk op zaterdag 12 april. De hele dag door bleven 

de mensen de gezellige rommelmarkt bezoeken, 

een kopje koffie drinken en snuffelen tussen de 

boeken, cd’s en snuisterijen. De opbrengst was op-

nieuw een record: € 2359,00!  

Veel dank aan alle sjouwers, verkopers, opruimers, 

mensen van de catering en niet te vergeten enkele 

van onze maatschappelijke stagiaires, die flink 

hebben bijgedragen aan al het werk dat komt kij-

ken bij het houden van een rommelmarkt.  
 

Op 13 april was het Palmzondag. De gezinsvierin-

gengroep had samen met pastor Henri Egging de 

viering voorbereid en het versieren van de palm-

paasstokken in goede banen geleid. Het waren een 

kleine 50 stokken! Wie schetste de verbazing toen 

ook de Buitenschoolse Opvang met een groep jon-

ge kinderen op de donderdag voor Palmzondag een 

Palmpaasstok kwam maken! 

Het werd een mooie viering, waarin de aanstaande 

communicantjes zich aan de mensen voorstelden. 

Op 25 mei hebben zij in onze kerk hun communie-

feest, samen met de kinderen van de Basiliek.  

Ook dat wordt vast weer een feestelijke viering.  
 

Op woensdag 16 april is burgemeester Lamers toe-

getreden tot het Comité van Aanbeveling van onze 

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk. Hij be-

zocht ter kennismaking een vergadering van het 

stichtingsbestuur en nam een kijkje in de kerk en 

in het souterrain van onze kerk. De stichtingsbe-

stuursleden vertelden daarbij over de plannen waar 

al lange tijd aan gewerkt wordt; het souterrain ont-

wikkelen en in de staat herstellen waar de ruimte 

eigenlijk voor bedoeld was bij de bouw van de 

kerk: als gemeenschapsruimte; een ruimte voor 

kerkelijke én maatschappelijke activiteiten. 

 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 - 517 04 863  

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl  
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H. HARTKERK FOREVER! 



 

 

 

 

 

 

Dromen 

Nadat ik een week lang elke nacht de meest bizarre 

dromen had, bedacht ik dat het geen kwaad kon er 

eens iets meer over te lezen.  
 

In de bibliotheek haal-

de ik het boek ‘De 

Drommenwever’ van 

Douwe Draaisma. Inte-

ressant, informatief en 

heel herkenbaar. Het 

heeft me in zekere zin 

een beetje uit de droom 

geholpen. 

Niet dat ik antwoord 

heb op de vraag waar-

om ik nou nooit eens 

droom dat ik in de he-

mel ben, of waarom ik 

achter het stuur van een 

auto pardoes de plomp 

inrijd, terwijl ik niet eens een rijbewijs heb! 

Mijn met enige regelmaat terugkerende droom is 

die waarin ik - op van de zenuwen - mijn MULO- 

examen moet doen, terwijl ik bijna 50 jaar geleden 

daarvoor geslaagd ben. Alweer 30 jaar terug deed 

ik examen voor het avondatheneum en laatst nog 

droomde ik dat ik bij het onderdeel luistertoetsen 

opeens niet meer kon bepalen of het Frans, Duits 

of Engels was. Vreemd! 

Toch niet; volgens het boek schijnen veel mensen 

die examenangstdroom te hebben. Freud heeft zich 

er destijds al intensief mee beziggehouden, maar 

kwam er toch niet helemaal uit. 

Echter met de uitleg dat examendromen verbonden 

zijn met de dreiging van een afgang en niet met 

een werkelijke afgang, kom ik een eind. 

Herhaaldelijk droom ik dat ik in een werksituatie 

een opdracht krijg, die ik maar niet tot een goed 

einde weet te brengen. Ik moet ergens iets van 

groot belang ophalen, maar stuit onderweg voort-

durend op allerlei obstakels. Dichte deuren, bergen 

waar ik niet overheen kan, mensen die hulp nodig 

hebben, ik kom maar niet bij mijn doel. En dat al-

les in de wetenschap dat iedereen ongeduldig op 

me zit te wachten. Heel frustrerend! 

Ook dit schijnt een heel gewone en vaak voorko-

mende droom te zijn. Geruststellend! 

Soms doet zich in mijn droom het volgende voor: 

Een aantal mensen, die ik liever nooit meer zou wil-

len zien, voeren een soort blijspel op en zijn veel 

aardiger dan ik ze mij herinner. Verontrustend!  
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BOEKEN 



 

Leuk in het boek is het hoofdstuk met de titel “U 

droomt zeker in een hoorspel?”, een interview met 

de blinde cabaretier en columnist Vincent Bijlo. 

Natuurlijk is dit niet zo, hij droomt in tast, in ge-

voel, in reuk en geluiden. Alle gewone dingen. In 

een gesprek over zijn droomleven beantwoordt hij 

op een duidelijke en inzichtelijke wijze de aan hem 

gestelde vragen. 
Ik ben nog wel even zoet met dit boek, al is het de 

laatste week erg rustig in mijn dromen, eigenlijk 

best een beetje saai. 

Douwe Draaisma is een Nederlandse psycholoog, 

gespecialiseerd in de aard en mechanismen van het 

menselijk geheugen. Hij is bijzonder hoogleraar in 

de geschiedenis van de psychologie aan de Rijks-

universiteit van Groningen. 
 

Liesbeth Dingenouts 
  

 

 

 

 

 

Priesterjubileum pastor Biesjot 
Op zondag 18 mei zal pastor Coert Biesjot zijn 25-

jarig priesterjubileum vieren. In de Liduina-

basiliek, Singel 104 in Schiedam is hij de celebrant 

in de eucharistieviering ter gelegenheid van zijn 

jubileum. 

Pastor Biesjot was van 1989 tot 1992 kapelaan in 

de H. Hartkerk en vanaf 2010 tot maart 2014 een 

van de priesters van het pastoraal team van onze 

parochie. Tegenwoordig is hij voor 50% lid van 

het pastoraal team Rotterdam Rechter Maasoever. 

Voor de resterende tijd oriënteert hij zich op een 

leven als monnik in de orde van St. Benedictus te 

Doetinchem. Pastor Biesjot woont nog in Maas-

sluis.  

De aanvangstijd van de viering is 9.30 uur. Het 

herenkoor In Honorem Dei zal de zang verzorgen. 

Aansluitend aan de viering is er in de Wilgenburg 

(centrum achter de Liduina basiliek) gelegenheid 

pastor Biesjot persoonlijk te feliciteren met zijn 

jubileum. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Priesterjubileum pater Heeren 
Dit jaar viert pater A. Heeren SDB zijn 60-jarig 

priesterjubileum en zijn 70-jarig professiefeest 

(augustus 1944 trad hij in in de orde der Salesianen 

van Don Bosco). Zijn 60-jarig priesterjubileum 

viert hij op zondag 29 juni tijdens de eucharistie-

viering van 10.00 uur in de Kapel van Huize Fran-

keland. Pater Heeren woont op het complex van 

Huize Frankeland en is jarenlang voorgegaan tij-

dens vieringen in de H. Hartkerk. Het H. Hartkoor 

luistert deze viering op. 
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JUBILEA 



 

 

 

 

 

Donderdag 1 mei  H. Jozef, de arbeider 
 

Vrijdag 2 mei  Eerste Vrijdag 
 

Zaterdag 3 mei  HH. Filippus en Jakobus 
 

Zondag 4 mei 
Derde zondag van Pasen 

Dodenherdenking (Zie blz. 15) 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer.  

Voorganger: Corry Smits 

Handelingen 2,14+22-33 / Johannes 21,1-14 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 

koffie of thee in de pastorie. 
 

Maandag 5 mei  Bevrijdingsdag 
 

Dinsdag 6 mei   
H. Dominicus Savio 
 

Donderdag 8 mei 
Heilige maagd Maria, middelares van alle genade 
 

Zaterdag 10 mei   
Parochieviering De Goede Herder 

Plaats: Jacobuskerk, Kethel 

Aanvang: 18.00 uur (zie blz. 11). 
 

Zondag 11 mei 
Vierde zondag van Pasen 

Moederdag 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: Kees Koeleman 

Handelingen 2,14a+36-41 / Johannes 10,1-10 

Na de viering worden er brieven uitgereikt van 

Amnesty International. 

Liduinavieringen in de Basiliek (zie blz. 13). 
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AGENDA 

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlin-

gen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat 

het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, 

en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus 

aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was 

opgestaan. Johannes 21,12-14 

Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de 

deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren alle-

maal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar 

hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij 

binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in- en uitlopen, 

en hij zal weidegrond vinden.  Johannes 10,7-9 



 

 Zondag 11 t/m 14 mei 
De IJsheiligen: HH. Mamertus, Pancratius, Serva-

tius en Bonifatius van Tarsus 

 

Maandag 12 mei   
Dag van de Verpleging 

Om 19.30 uur vergadering beheercommissie 

 

Dinsdag 13 mei   
H. maagd Maria van Fatima 

Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-

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

bij Ted Konings (06-48405775) 

 

Vrijdag 16 mei   
H. Johannes Nepomuc 

 

Zondag 18 mei 
Vijfde zondag van Pasen 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel.    

Voorganger:  

pastoor A.A. van Well 

Handelingen 6,1-7 / Johannes 14,1-12 

25-jarig priesterjubileum pastor Biesjot in de Basi-

liek (zie blz. 6). 
 

Zaterdag 24 mei   
H. Maria, hulp der Christenen 

 

Zondag 25 mei 
Zesde zondag van Pasen 

Communiefeest (zie blz. 3). 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met zang van het Kinderkoor 

o.l.v. Jolanda Konings. Piano: 

Henry de Wolf.  

Voorganger: pastor Henri Egging  

Handelingen 8,5-8+8,14-17 / Johannes 14,15-21 

 

Maandag 26 mei   
H. Filippus Neri 
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Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe 

gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen 

weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader ken-

nen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben 

hem zelf gezien.’  Joh 14,5-7 

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.  Dan 

zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te 

geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. 

De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet 

en kent hem niet. Jullie kennen hem wel.   

Johannes 14,15-17 



 

Dinsdag 27 mei 
O.L.V. ter Nood (Heiloo) 
 

Donderdag 29 mei 
Hemelvaart van de Heer   hoogfeest 

GEEN EUCHARISTIEVIERING 

Voor vieringen elders: zie Kerk aan de Waterweg. 

Begin van de Week van de Nederlandse Missionaris 
 

Zondag 1 juni 
Zevende zondag van Pasen 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 

met samenzang, orgelspel van 

Nel de Heer. Voorganger: 

pastoor A.A. van Well 

Handelingen 1,12-14 Johannes 17,1-11a 

 

Donderdag 5 juni 
HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren  
 

Vrijdag 6 juni  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 8 juni 
Pinksteren                  hoogfeest 

Einde week Nederlandse missio-

naris (zie blz. 15) 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  

Voorganger: pastor Mirjam Heikens 

Handelingen 2,1-11 / Johannes 20,19-23 

Na de viering worden Amnesty International-

brieven uitgereikt en is er een deurcollecte voor de 

Nederlandse Missionaris 
 

Maandag 9 juni  Tweede Pinksterdag 

GEEN EUCHARISTIEVIERING 

Voor vieringen elders: zie Kerk aan de Waterweg. 

Om 19.30 uur vergadering beheercommissie 
 

Vrijdag 13 juni  H. Antonius van Padua 
 

Zaterdag 14 juni 

St. Liduina, patrones van Schiedam   
Om 19.00 uur viering ter ere van de H. Liduina 

met zang van het H. Hartkoor (zie blz. 13). 
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Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de 

mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – 

alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van 

mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden 

is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe.  Jo-

hannes 14,9-11 

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader 

mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze 

woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de hei-

lige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn 

ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet ver-

geven.’ Johannes 20,21-23 



 

Zondag 15 juni 

H. Drie-eenheid 

Vaderdag 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel. Voorganger:  

pastor Charles Duynstee 

Exodus 34,4b+5-6+8-9 / Johannes3,16-18   

 

Dinsdag 17 juni 

Om 12.00 uur wijklunch in de pastorie.  

Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij 

Ted Konings (06-48405775) 

 

Donderdag 19 juni   

Sacramentsdag     hoogfeest 

 

Zaterdag 21 juni   

H. Aloïsius Conzaga 

 

Zondag 22 juni 

12e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor. 

Voorganger: Corry Smits 

Jeremia 20,10-13 / Matteüs 10,26-33   

 

Dinsdag 24 juni 

Geboorte van de H. Johannes de Doper   hoogfeest 

 

Vrijdag 27 juni  Heilig Hart van Jezus 

Patroonsfeest van onze kerk 

Vrijwilligersfeest 

Om 19.00 uur viering met zang van het H. Hart-

koor. Voorganger: pastor Henri Egging. 

Aansluitend inzegening van nieuwe panelen van 

het Kunstscherm (zie blz. 14). 

Daarna gezellig samenzijn op het vrijwilligers-

feest! Met medewerking van de onnavolgbare ca-

baretier Berry Lussenburg. 
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God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een 

oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem 

te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 

uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroor-

deeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods 

enige Zoon.  Johannes 3,17-18 

Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verbor-

gen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim 

dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duis-

ter zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie 

in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de 

daken.  Matteüs 10,26-27  



 

Zondag 29 juni  

HH. Petrus en Paulus 

hoogfeest 

Om 09.30 uur Eucharis-

tieviering met samenzang.          

Voorganger: 

pastor A. Kunnekkadan 

Handelingen 12,1-11 / Matteüs 16,13-19   

Pater A. Heeren SDB viert zijn 60-jarig priesterju-

bileum in de Kapel van Huize Frankeland. Aan-

vang 10.00 uur.  

Het Heilig Hartkoor luistert deze viering op. (zie 

blz. 6). 
 

 

 

 

 

 

 

Patroonsfeest in Jacobuskerk 

Op zaterdag 10 mei a.s. viert parochie de Goede 

Herder het patroonsfeest. Parochianen en belang-

stellenden zijn dit jaar van harte welkom in de Ja-

cobuskerk, Kerkweg 53 in Schiedam-Kethel. 

In de Eucharistieviering zullen leden van het pas-

toraal team voorgaan. Het koor To be continued uit 

de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus in 

Maassluis zal de zang verzorgen.  

Het koor staat onder leiding van Peter Bergmans 

De aanvangstijd is: 18.00 uur.  

Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te ont-

moeten onder het genot van een drankje en een 

hapje. 
 

 

 

 

 

    

    Alleen voor liefde buig ikAlleen voor liefde buig ikAlleen voor liefde buig ikAlleen voor liefde buig ik    
 

(Titel van bundel over vermoorde 

 aartsbisschop Oscar Romero) 
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U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ 

antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen 

hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is 

je niet door mensen van vlees en bloed geopen-

baard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg 

je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal 

bouwen.’  Matteüs 16,16-18 

DE GOEDE HERDER 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 
 

 

H. Liduina is gestorven op 14 april 1433. De feest-

dag van een heilige valt normaal gesproken op de 

dag dat hij/zij is opgenomen in de hemel, de sterf-

dag. Omdat 14 april vaak in de Goede Week valt 

en haar sterfdag dan niet herdacht kan worden, is 

in 1974 de officiële feestdag van Liduina ver-

plaatst naar 14 juni. Deze datum wordt door de H. 

Hartkerk aangehouden. In de Liduina-basiliek 

wordt het Liduinafeest gehouden op de 2e zondag 

na Pasen, omdat dit de eerste zondag was na het 

Paasoctaaf, en er dan weer gelegenheid is om hei-

ligen te gedenken. Omdat de 2e zondag na Pasen 

in 2014 op 4 mei valt, in Nederland de dag van de 

dodenherdenking, is het Liduinafeest dit jaar in de 

basiliek verplaatst naar 11 mei. 

Vandaar de verklaring dat er in Schiedam twee 

data zijn waarop Liduina volop in de schijnwer-

pers staat. Sommigen zullen wellicht zeggen: het 

kunnen er nooit genoeg zijn! Die mensen krijgen 

volgend jaar hun zin, dan zal er een hele week aan 

H. Liduina worden gewijd. 
 

Liduinafeest Basiliek zondag 11 mei  
09.30 uur Plechtige hoogmis, muzikaal verzorgd 

door herenkoor In Honorem Dei en 

dameskoor Jubilatio.  
 

14.00 uur Stille omgang door de stad langs de 

plaatsen uit het leven van Liduina.  
 

15.30 uur De vespers ter ere van Liduina worden 

gezongen door de leden van de Broe-

derschap. 
 

16.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.  
 

16.30 uur Bidden van de Rozenkrans.  
 

17.00 uur Plechtig Sluitingslof, waaronder rond-

gang met de relieken van Liduina en 

Te Deum.  
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H. LIDUINA 
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Liduinaviering H. Hartkerk zat. 14 juni 
 

19.00 uur Meditatieve viering in de Liduina-

kapel, muzikaal verzorgd door het H. 

Hartkoor. 
 

In de viering zal in teksten, gebeden en liederen 

een link worden gelegd naar de huidige tijd.  

Wat betekent Liduina voor de huidige zieken, jon-

ge meisjes, mensen die hun leven in duigen zien 

vallen, verplegend personeel, gelovigen, etc. 

 

 

 

 

 
 

Een leuke ontmoeting met een tiental bewoners 

van Panoramaflat II, op 23 april.  

De verschillende instellingen in de wijk, waaron-

der de H. Hartkerk, maakten gezamenlijk kennis 

met deze wijkbewoners. En de clubs vertelden 

over hun aanbod. Dit onder de naam Buurten in 

Zuid, een nieuw initiatief van de samenwerkende 

instellingen. Op 1 april was Panoramaflat I de eer-

ste flat waar werd 'gebuurt'. 
 

Het is natuurlijk mooi om als instellingen, behalve 

de H. Hart ook SWS, Seniorenwelzijn, Argos en 

de BVSZ, een programma te hebben voor de wijk, 

maar het is ook goed om van de mensen in de 

buurt te horen of dit aansluit op hun wensen. Of zij 

vragen hebben, persoonlijk of collectief, waarmee 

de instellingen hen verder kunnen helpen.  

Tijdens de onbevangen, leerzame, persoonlijke en 

soms ronduit gezellige gesprekken in de hal van 

beide flats, leerden we zo het een en ander: over 

het feit dat veel bewoners die tientallen jaren gele-

den als jonge families in de flats kwamen wonen, 

nu een stuk ouder zijn geworden en de huishou-

dens die soms 'éénpersoons' zijn geworden, over 

de mogelijkheid om oud te worden als huurder van 

de flats, over enkele mensen die prijs stellen op 

professionele ondersteuning door een ouderenwer-

ker.  

Over de nieuwjaarsreceptie die niet door kon gaan, 

over de verschillende bridgeclubs die er onder de 

flatbewoners zijn, over de beroepen van nu en 

vroeger, de voorzieningen die er zijn er worden 

gemist, nou, noem maar op. 

Leerzaam voor alle betrokkenen, een ontmoeting 

met fijne mensen en een versterking van de samen-

werking tussen de betrokkenen van alle instellin-

gen die in de wijk actief zijn.  

Het is de bedoeling dat Buurten in Zuid op herha-

ling gaat! 

BUURTEN IN ZUID 



 
 

 

 

 

 

Schilderingen onthuld op H. Hartfeest 
Momenteel wordt door kunstenaar Jeroen Staal 

hard gewerkt aan de schilderingen die in de vier 

lege bogen van het kunstscherm moeten komen. 

Met de vier panelen wordt acht decennia na de be-

schildering van de stenen triomfboog boven het 

altaar door Wim Adolfs, de Apocalyps van evan-

gelist Johannes voltooid. 

Ruwe schets van Het Laatste Oordeel 
 

Jeroen Staal schildert twee ontbrekende plagen in 

de eindtijd (martelaren roepen om wraak, en de 

zon die zwart wordt, de maan die rood wordt), het 

Laatste Oordeel, en een blik op het Hemelse Jeru-

zalem met de Boom des Levens. Hij sluit daarbij 

aan op de stijl van Wim Adolfs, zonder deze te ko-

piëren. Diverse elementen en kleuren komen wel 

in de nieuwe schilderingen terug. 

In februari zijn ruwe schetsen voorgelegd aan het 

pastoraal team, dat instemmend reageerde op de 

ontwerpen. De vriendenstichting van de H. Hart-

kerk bekostigt de kunstwerken. 

Met enig voorbehoud – zowel t.a.v. de plannen 

rond het H. Hart-vrijwilligersfeest en de daaraan 

voorafgaande kerkviering, als de vorderingen van 

de kunstwerken – worden de panelen onthuld en 

ingezegend, op vrijdag 27 juni, aansluitend op de 

viering van 19.00 uur. 
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KUNSTSCHERM 
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De missionaire traditie voortzetten? 

Samen maken we het mogelijk! 

De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten 

ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers 

zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in Neder-

land maken dat mede mogelijk, via de Week Ne-

derlandse Missionaris.  
 

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie 

voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). 

Doordat parochianen in heel Nederland elk jaar 

zo’n belangrijke bijdrage leveren aan deze actie, 

kan de WNM een echte steun zijn voor onze missi-

onarissen en voor onze missionair werkers, die met 

jeugdig elan de missionaire traditie voortzetten.  
 

Pinksteractie 2014: steun de WNM!  

Laten we dat houvast blijven bieden! Steun de 

Week Nederlandse Missionaris tijdens de Pinkster-

actie van 29 mei t/m 8 juni! Met uw bijdrage zetten 

wij samen de missionaire traditie voort. 

U kunt onze missionarissen steunen door: 
 

∗ een bijdrage aan de deurcollecte in de kerk op 8 

juni   

∗ een bijdrage aan de Pinkstercollecte door het 

eenvoudig invullen van de (eenmalige) machti-

ging op de website 

∗ een gift via rekeningnummer: 

IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, 

Den Haag 

∗ uw omgeving te vragen óók bij te dragen 
 

Meer informatie over de WNM vindt u op: 

www.weeknederlandsemissionaris.nl  

 

 

 

 

 

 

Herdenkingsdienst  

4 Mei valt dit jaar op een zondag.  

Voorafgaand aan de dodenherdenking in de Planta-

ge wordt in de Lutherse Kerk tegenover het monu-

ment een oecumenische herdenkingsdienst gehou-

den. De Raad van Kerken organiseert deze viering, 

met als thema: 'Vrijheid geef je door in wederke-

righeid'. Voorganger is Guus Ruijl. 

Het projectkoor dat de viering ondersteunt, staat 

onder leiding van Hans van der Linden; Hans Jan-

sen bespeelt het orgel.  

Aanvang van deze dienst is 19.00 uur. 

WEEK MISSIONARISSEN 

DODENHERDENKING 



 

 

 

 

 

Palmpasenviering 
Kent u dat beeld op televisie, dat het onderlinge 

verschil tussen schaatsers zo groot is, dat de eerste 

op het lange rechte eind, de ander in de rug ziet? 
 

Ditzelfde fenomeen deed zich voor tijdens de 

palmpaasprocessie waaraan door tientallen kinde-

ren werd deelgenomen. In de rondgang door de 

kerk keek het begin van de stoet bij het nemen van 

een bocht uit op het eind van de stoet. 

Het Gelegenheidskoor en Kinderkoor zongen dit 

jaar gospelliederen, begeleid door piano, basgitaar, 

trompet en slagwerk. 
 

Tijdens de viering werden de Com- 

municantjes 2014 voorgesteld.  

Op 25 mei zal het Communie-

feest plaatsvinden in de  

Heilig  Hartkerk.  
 

Na afloop van de viering von-

den de feestelijk versierde 

palmpaasstokken hun weg naar 

zieken en bejaarden.  
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TERUGBLIK 

HUMOR 
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KERKBALANS 2014 

OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

Groenelaan 48,  3114 CJ  Schiedam 
telefoon: 010 – 426 33 36 

Zeg het met 
met bloemen 

van… 
 

Bloemen en Planten 

“Klimop”“Klimop”“Klimop”“Klimop”    
Groenelaan 79 

3114 CC  Schiedam-Zuid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

Deelgemeenschap Heilig Hart 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   

gironummer: NL04 INGB 0000 0213 85 t.n.v.  

   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

diensten:    zondag en woensdag om 09.30 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

pastoraal team: Charles Duynstee, Henri Egging,  
 Avin Kunnekkadan, Mirjam 

  Heikens, Kees Koeleman. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Henri Egging, pr. 
secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 

lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 
lid:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 
postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   

        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 
lid (financiën): Astrid Prieckaerts   (06-38063402) 

lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

        redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 

        Ted Konings (06-48405775), 
         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 

Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 12e van de volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 

          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 

Louis van Poppel (penningmeester), Jan Franken (lid), 

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  
Rekeningnummer: NL32 RABO 0395 6965 26 t.n.v. 

          Stichting Vrienden van de 
         Heilig Hartkerk te Schiedam 
-----------------------------------------------------------------------------------------

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


