MET BRANDEND HART

Wie schrijft blijft en daarom vind ik het altijd leuk
om langs deze weg en op deze wijze met u te communiceren.
Het is ook meer dan dat. Ambtshalve en voor ontspanning lees ik veel, wat ook weer bijdraagt om
uiteindelijk de Boodschap van het Evangelie ingang te doen vinden.
Als mensen mij wel eens vragen: "Wat doe je eigenlijk?", dan sta ik in eerste instantie met de
mond vol tanden. Het beste antwoord komt dan in
de buurt van: "Luisteren naar mensen, om ze vanuit de communicatie met God ten diepste te verstaan." Dat klinkt wel hoog en vroom, maar het is
de basis voor heel mijn functioneren.
God gaat altijd vooraf met zijn communicatie door
zijn Woord. Wat Hij te zeggen heeft is vaak net
precies wat je dan nodig hebt. Zo is mijn ervaring.
Een communicator bij uitstek is Maria. Zij is vol
van Gods Woord. Zij brengt dat in de gedaante van
haar Zoon ter wereld en begeleidt het met haar gebed en met haar nabijheid. Haar rol is bescheiden
en groots tegelijk. Haar moederlijke invloed op
Jezus, op zijn leerlingen en op ons, stelt ons in
staat iets bij te dragen aan een betere wereld. Juist
nu er zoveel nood heerst, wordt meer dan ooit een
beroep op ons gedaan. Maria reikt ons daartoe de
voor haar zo kenmerkende eigenschappen aan:
fijngevoeligheid, ingetogenheid, beschaving, takt,
wijsheid, bescheidenheid, betrokkenheid en humor.
Maria dringt zich niet op, - ze heeft niet geschreven of gestudeerd, bedenk ik - maar ontvangt haar
plaats in alle eenvoud. 'Hij die machtig is heeft aan
mij grote dingen gedaan' (Lucas 1,47-48) zingt ze
uit in haar Magnificat.
Zij maakt gelukkig, alleen al door haar aanwezigheid bij ons. Ze is als een moeder bij wie je op bezoek gaat, die je om raad vraagt en bij wie je graag
bent. In dit licht zijn moederdag en haar feestdag
op 31 mei heel speciaal. Bij Maria kun je altijd inspiratie opdoen en als een kind gewoon jezelf zijn.
Wist u trouwens waarom ook mannen zich tot Maria wenden? Omdat een man - die anders nooit bekent hulp nodig te hebben - alleen aan zijn moeder
durft te zeggen: "Alstublieft, ik geef toe: ik ben
maar een sukkelaar." (p. de Chipelle sj.)
past. C. Biesjot
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MISINTENTIES

Zondag 1 mei
Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman,
ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius
Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en
zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg,
Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach – Thijssen,
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor
Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria
Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders
Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van
Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna
van Riet, ouders Steens – Van der Knaap, Henderina Maria
Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend,
Luud en Lenie van 't Zelfde
Zondag 8 mei
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders
Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius
Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders
Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph
Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers,
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,
ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis
Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens –
Van der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet
Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde , Johannes
Bernardus Cornelis van Zwieten
Zondag 15 mei
Jaap Bel, ouders Broeren, Peter Bisschop familie
Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers,
Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius
Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap,
Luud en Lenie van 't Zelfde
Zondag 22 en 29 mei
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes,
Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, Jan Joore, Petrus Jacobus van Mil, ouders
Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,
Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van
der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde
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IN MEMORIAM

Pastoor Kuypers
Op vrijdag 8 april 2011 is, voorzien van het sacrament der zieken, na een ziekbed van een jaar,
overleden pastoor (Ruud) Kuypers.
Pastoor Kuypers was sinds 1975 verbonden aan
de parochie HH. Martelaren van Gorcum te De
Lier.
Pastoor Kuypers droeg onze parochie een warm
hart toe. Als "vaste kracht" ging hij de laatste jaren eens per maand voor in de viering in onze
kerk. En de vergoeding die hem toekwam, stond
hij af aan de Vriendenstichting van de Heilig
Hartkerk: "want dit kerkgebouw en deze gemeenschap moeten wel blijven!"
Onvergetelijk was pastoor Kuypers bij vieringen
met kinderen, met Palmpasen of communicantjes.
Hij bezat als weinig anderen de eigenschap, of
beter gezegd, de overtuiging, om zowel de kinderen als hun ouders aan te spreken. Kritiek op vastgeroeste kerkelijke denkbeelden en instituties
vermeed hij niet.
Pastoor Kuypers had gedurende het laatste jaar
voortdurend de hoop om weer snel terug te keren
op het altaar. Op Aswoensdag ging hij weer voor
in zijn parochiekerk in de Lier. Hij verwachtte na
een laatste medische ingreep met Pasen weer volledig inzetbaar te zijn. Het heeft niet zo mogen
zijn.
Zijn uitvaart op 14 april in zijn parochiekerk in
De Lier was indrukwekkend. In een stampvolle
kerk (er was een beeldverbinding met een andere
kerkgelegenheid!) werd met treffende toespraken
en massaal meegezongen liederen een waardig

afscheid gegeven aan deze gigant.
Pastoor Kuypers is in onze gedachten en wij zullen hem herdenken in onze gebeden.
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DOOR U VOOR U

OORLOGSHERINNERINGEN
Mei: voorjaarsmaand, maar ook de tijd voor herdenking van de oorlogstijd, de oorlogsslachtoffers
en de bevrijding.
Zelf ben ik van 1946; geboren aan het begin van
de geboortegolf van de babyboomers. Ik heb dus
de oorlog niet aan den lijve ondervonden, maar
ben als kind wel opgegroeid in een tijd waarin alles nog vers in het geheugen lag.
Er werden veel verhalen verteld over die verschrikkelijke oorlog. Iedereen was enorm antiDuits en als ik bij onze huisarts kwam, zei hij steevast dat mijn eerste woordjes "rotmoffen" waren.
Mijn vader vertelde mij na de oorlog veel over
zijn ervaringen tijdens de oorlog.
Mijn vader, Joost Dobbelaar, werd kort nadat de
oorlog uitbrak opgeroepen. Hij werd enige tijd in
fort De Bilt en bij de Moerdijkbrug gelegerd.
Toen mijn vader weer thuis was, kwamen de Duitsers op een onverwacht moment langs voor de zg.
Arbeitseinsatz. Hij dook weg in zijn boekenwinkel
onder de etalage en ontkwam aan een wegvoering.
Op zijn manier deed hij er daarna alles aan om de
bezetters dwars te zitten, net als de act van Kees
van Kooten (do is de Bahnhof ), stuurde hij ze de
verkeerde kant op. Hij luisterde op het toilet naar
de verboden Engelse zender en wanneer de Duitse
bezetters in de winkel kwamen zocht hij de meest
inferieure spullen op die hij kon vinden.
In een school in de buurt van onze winkel aan de
Groenelaan waren Duitse soldaten ingekwartierd.
Op een dag kwam er een vragen om slingers en
feestartikelen, er was een officier jarig en ze wilden de boel versieren. Mijn vader vulde achter de
winkel een doos met louter rood-wit-blauwe vlaggetjes en oranje toeters en slingers, plakte de doos
goed dicht en gaf hem mee.
Wekenlang is mijn moeder bang geweest voor represailles.
Ook had hij een ingenieus systeem om etensbonnen te vervalsen, waardoor er meer verstrekt kon
worden aan bewoners van de Gorzen.
Uit pure nood om aan eten te komen ging men
soms op 'inbrekerspad'.
In de Groenelaan was de winkel Simon de Wit.
Daar was het vaak raak. De chef van Simon de
Wit woonde boven het magazijn. Hij had een ludieke manier om 'de inbrekers' te betrappen: hij
opende zijn slaapkamerraam, rammelde met lege
flessen die in de dakgoot lagen en riep hard: "Hier
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is de chef van Simon de Wit, wegwezen!"
Dat deden ze, soms rolden ze nog snel een kaas
naar buiten. Op een keer was een pak griesmeel
onderweg gescheurd en maakte zo een spoor dat
naar de 'dader' voerde.
Berlijn
In de jaren na de oorlog kwam er bij mijn vader in
de winkel aan de Groenelaan om de paar maanden
een 'reiziger' langs met een enorme uitklapkoffer
met ansichtkaarten. Hij vertegenwoordigde een
Amsterdamse firma, Rembrandt geheten.
Mijn vader zei dan "Rembrandt komt vandaag." Ik
zorgde ervoor in de buurt te zijn, hij vertelde in
smeuïg Amsterdams niet alleen moppen van Sam
en Moos, maar ook indringende verhalen over wat
er met zijn familie en vrienden in de oorlog gebeurd was. Mijn ouders hebben hun verdere leven
een hekel aan Duitsers gehouden.
Voor onze generatie ligt dat iets anders. Wij beseffen, soms door met eigen ogen te zien, dat ook zij
hun portie oorlogsleed hebben moeten doorstaan.
In Berlijn is die historie van de Tweede Wereldoorlog op vele plaatsen en op diverse manieren
zichtbaar aanwezig. Bijvoorbeeld de 2711 grijze
betonnen zuilen middenin het centrum: het Holocaust Mahnmal. Minder imposant maar veel directer vond ik de Stolpersteine, steentjes in voetpaden
gemetseld die herinneren aan omgekomen joodse
families.
Vanaf oktober 1941 werden ongeveer 55.000 Berlijnse joden uit hun huizen verdreven en naar diverse stations gebracht, van waaruit hun reis begon naar de concentratiekampen, of naar de dood.
In de gang van zo'n station is te lezen wanneer de
groepen werden getransporteerd en waarheen.
Ook de tijd van het IJzeren Gordijn, de tijd van de
Koude Oorlog en de Berlijnse Muur heeft veel
leed veroorzaakt. Veel mensen bezoeken voor het
'muurgevoel' Checkpoint-Charlie (Berlijn).
De originele controlepost en de wachttoren zijn
weg, wat er nu staat is namaak. Het kleine Mauermuseum hangt vol foto's en het is er altijd druk.
Iedereen is onder de indruk.
Graag had ik mijn ouders mee naar Berlijn genomen, ik weet zeker dat zij hun mening over 'de
moffen' na het bezoek bijgesteld zouden hebben,
omdat ook heel veel Duitsers geleden hebben onder de oorlog die ook zij niet wilden.
Het is goed elk jaar op 4 mei stil te staan bij het
monument aan de Plantage voor hen die voor onze
vrijheid vielen.
Liesbeth Dingenouts
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FAMILIEBERICHTEN

In de Eucharistieviering op zondag 24 april 2011
werd gedoopt

Jos Bakkers
Wij feliciteren de ouders, peter en meter, familie
vrienden en kennissen met deze
heugelijke gebeurtenis!
------Op vrijdag 8 april 2011 is op 80-jarige leeftijd
overleden

pastoor R.M. Kuypers
(zie blz. 3)
------Op maandag 11 april 2011 is op 89-jarige leeftijd
overleden

Riet Mulder - Bekkers
Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden
in onze gebeden.
------SPREUK VAN DE MAAND
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H. HARTKERK FOREVER!

SAME STERK VOOR DE GORZEKERK
De afgelopen maand hebben de kinderen op drie
zondagen geknutseld tijdens de kinderwoorddienst.
Hun kunstwerken zijn na de viering verkocht ten
bate van de Vastenaktie. In totaal hebben de kinderen € 73,50 opgehaald. Een mooi bedrag voor een
mooi doel.
Op 30 maart schoof een naar het idee van de organisatoren wat te kleine groep aan, aan de Vastenmaaltijd in de pastorie. Met hulp van een van de
jongeren die hun maatschappelijke stage bij ons
lopen, en twee vrijwillige koks, kwam er een voedzame, doch eenvoudige maaltijd op tafel.
De verschillende projecten die door de Vastenaktie
worden ondersteund kwamen kort aan de orde, de
gemeenschapszin werd aangeboord en verder was
het gewoon goed om samen aan tafel te zitten.
Toen aan het eind van de maaltijd de pet rondging
voor de Vastenaktie, bleek daar een bedrag in te
zijn gestopt van € 143,57!
De kinderen kwamen weer in actie met Palmpasen.
En hoe! Zo’n veertig palmpaasstokken prijkten
tijdens de processie in de viering, waarmee die
middag natuurlijk veertig mensen werden verrast.
Het kinderkoor zong deze gezinsviering samen met
het gelegenheidskoor en de aanstaande communicantjes werden voorgesteld in de viering.
De kerkgangers vormden een menselijke poort en
de kinderen kwamen door de poort naar voren. Het
was een feestelijk gezicht. Dat belooft wat voor het
communiefeest op 29 mei!
Ook de aanstaande vormelingen stelden zich voor
in de viering. Het vormsel ontvangen zij, samen
met alle andere vormelingen van dit jaar, op 5 juni
in de kerk van Maassluis.
De voorjaarsrommelmarkt was een groot succes.
De eersten stonden al voor half 10 op de stoep om
al dat moois in de aanbieding maar niet mis te hoeven lopen.
Het rad van avontuur draaide, er was door de stagiaires cake gebakken die bij de koffie werd verkocht en de loop zat er de hele dag goed in. De
markt leverde een opbrengst op met een nieuw record: ruim € 2200,-! Heel veel dank aan alle vrijwilligers die de rommelmarkt hebben mogelijk
gemaakt.
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 51 70 48 63
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
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AGENDA

Zondag 1 mei
Tweede zondag van Pasen
Zondag van de goddelijke barmhartigheid
om 09.30 uur Eucharistieviering
met samenzang en orgelspel van
Nel de Heer.
Voorganger: pastoor A.A. van Well.
Handelingen 2,42-47 / Johannes 20,19-31
Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte
hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Johannes 20,26-29

Na de Viering is er zoals op alle andere zondagen
koffie en thee in de pastorie.
Dinsdag 3 mei
HH. Filippus en Jacobus, apostelen
Woensdag 4 mei
!ationale Dodenherdenking
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei Eerste Vrijdag
H. Dominicus Savio
Zaterdag 7 mei
H. Maria, middelares van alle genade
Zondag 8 mei
Derde zondag van Pasen
Moederdag
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H.
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: Corry Smits
Handelingen 2,14+22-32 / Lucas 24,13-35
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen
aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed
uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend
en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun
blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?’ Lucas 24,30-32
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Na de Viering wordt u materiaal aangereikt om
mee te kunnen doen met de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International.
Maandag 9 mei
Om 19.30 uur Kerkbestuursvergadering
Woensdag 11 mei
De IJsheiligen: HH. Mamertus, Pankratius, Servatius en Bonifatius. Hun naamdagen zijn achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei.
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis-7
Om 20.00 uur ouderavond communicantjes
Donderdag 12 mei
Dag van de Verpleging
Vrijdag 13 mei
Heilige Maagd Maria van Fatima
Zaterdag 14 mei
H. Mattias, apostel
Zondag 15 mei
Vierde zondag van Pasen
Zondag van de Goede Herder
Roepingenzondag
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor Charles Duynstee
Handelingen 2,14a+36-41 / Johannes 10,1-10
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is
een dief of een rover. Wie door de deur naar binnengaat, is
de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open.
De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
Johannes 10,1-3

Om 13.30 uur Ruilbeurs (Gezond in Zuid)
Maandag 16 mei
H. Johannes !epomuc
Dinsdag 17 mei Wijklunch
Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie.
Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of
bij Ted Konings (06-48405775).
Woensdag 18 mei
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis-8
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Zondag 22 mei
Vijfde Zondag van Pasen
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H.
Hartkoor.
Voorganger: Lidwien Meijer
Handelingen 6,1-7 / Johannes 14,1-12
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het
huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd
hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom
ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen
jullie zijn waar ik ben. Johannes 14,1-3

Dinsdag 24 mei H. Maria, hulp der christenen
(voornaamste patrones van de Salesianen)
Woensdag 25 mei
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Donderdag 26 mei
H. Filippus !eri
Vrijdag 27 mei
H. Augustinus van Canterbury (Kantelberg, Engeland)
Zaterdag 28 mei
Onze Lieve Vrouw ter !ood (Heiloo)
Zondag 29 mei
Zesde zondag van Pasen
Eerste Communieviering
(zie Communiefeest op blz. 12)
Om 09.30 uur Eucharistieviering
met zang van het Kinderkoor
o.l.v. Jolanda Konings.
Piano: Henry de Wolf
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Handelingen 8,5-8+14-17 / Johannes 14,15-21
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, want hij woont in jullie en
zal in jullie blijven. Johannes 14,15-17

Maandag 30 mei
H. Jeanne d'Arc
Dinsdag 31 mei
Bezoek van de heilige Maagd Maria aan haar
nicht Elisabet (O.L.V. Visitatie)
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CLUSTER NIEUWE MAAS (1)

NIEUWE NAAM
De Goede Herder. Emmaüs. Een van die twee
wordt de nieuwe naam van onze parochie. Voor de
goede orde: de parochie wordt de katholieke gemeenschap in de drie Waterweg-steden. Onze Heilig Hartkerk blijft als vanouds Heilig Hartkerk.
De verkiezing voor de nieuwe toekomstige naam is
op moment van schrijven nog in volle gang. Alle
kerkbezoekers van de zeven kerken in de regio
worden in de weken rond (Palm)Pasen gevraagd
hun voorkeur voor één van beide namen kenbaar te
maken.
Daaraan vooraf ging het werk om tot de mogelijke
namen van de toekomstige parochie te komen. De
belangstelling daar voor was groot. Maar liefst 178
ideeën zijn ingebracht. Hartverwarmend om zo
veel respons te krijgen, voor alle betrokkenen en in
het bijzonder voor de werkgroep die de verkiezing
organiseerde.
Veel genoemde namen onder de inzendingen waren 'Drie-Eenheid', 'Johannes Paulus' en Christoffel
of Christophorus. Andere opvallende namen: Engel van God, Michaël, Cana, Chiara Luce, Jozef en
Trinitas. Naast natuurlijk de twee tussen wie de
keus nu is. Helaas werden ook geregeld de namen
genoemd van de huidige parochies of namen die
daar zeer op leken. Deze namen, bijvoorbeeld Liduina, waren van deelname uitgesloten. Om verwarring te voorkomen is besloten om als nieuwe
parochie met een geheel nieuwe naam te beginnen.
Na een spannend proces van uitwisselen, selecteren, voorleggen aan de bisschop en opnieuw kijken
naar de mogelijkheden, is besloten om twee namen
aan de parochianen voor te leggen. Verschillende
namen vielen in die selectie af, om verschillende
redenen. Bijvoorbeeld omdat er elders in het bisdom al een (cluster)parochie is met eenzelfde naam.
Nu dus de keus tussen Emmaüs en De Goede Herder. De eerste naam gaat terug tot de eerste christenen. De Emmaüs-gangers waren twee mannen die
op weg waren naar de stad met die naam en met
wie Jezus samen-op liep. Zij herkenden hem in
eerste instantie niet; pas bij het breken van het
brood 'zagen' ze dat het Jezus-zelf was die hun harten had verwarmd met zijn uitleg van alles wat er
rond de dood en verrijzenis van Hem was voorgevallen.
De Goede Herder is het beeld van Jezus, die zorg
heeft en uiteindelijk zijn leven geeft voor zijn
schapen. De Goede Herder is verbeeld aan de gevel van onze eigen kerk.
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Binnenkort zullen alle stemmen worden geteld.
We zijn zeer benieuwd op welke naam de keus zal
vallen: De Goede Herder of Emmaüs.

COMMUNIEFEEST

De voorbereiding voor de Eerste communie 2011
is in volle gang. Jos, Jaap, Hugo, Fleur, Nina,Selma, Layla en Jasmijn; zij zijn tijdens de viering van Palmpasen aan de parochie voorgesteld.
Zij gingen door een poort gevormd door kinderen
en mensen uit de kerk. Zij riepen elkaar om ook
door de poort te komen. Daarna in processie met
de palmpaasstokken, het was een groot feest.
Tijdens de bijeenkomsten gaan wij ook door de
Poort, steeds met een ander thema. Thema's, die
wij inmiddels behandeld hebben, zijn: erbij horen
(de poort van 1001 namen), de poort die altijd
open staat en de poort van al het goede dat ons
gegeven is.

Elke bijeenkomt zijn de kinderen door de poort
geroepen, bij hun naam, de laatste keer mochten
zij vertellen wat hun gegeven is, en waarvoor zij
dankbaar zijn.
Wat ook in de bijeenkomsten steeds terugkeert is
het aansteken van de speciale communiekaars, en
even een gebed om dankbaarheid voor ons samenzijn. Het verhaal bij het thema, uit de bijbel, is
meestal door de kinderen thuis al een keer gelezen, en zij lezen het mee uit hun eigen communiemap.
En natuurlijk ontbreken de bezoekjes aan de kerk
niet. Zo hebben wij samen met pastor Biesjot om
het doopvont gestaan en hebben de kinderen uitleg
gekregen over het dopen. Op Eerste Paasdag zal
Jos Bakkers, een van de communicantjes, tijdens
de viering gedoopt worden.
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GEZOND IN ZUID

Gezond in Zuid gaat in mei gewoon verder. In het
wijkcentrum in de Dwarsstraat, in François Haverschmidt en in de pastorie kunnen wijkbewoners
terecht voor verschillende leuke en leerzame activiteiten. Op 12 mei is er in Wijkcentrum Zuid een
diner dansant. Op 15 mei in de pastorie een verzamelbeurs en op 22 mei een bingo dansant, ook
weer in het wijkcentrum. Op 26 mei wordt er gebloemschikt, ook in het wijkcentrum. Op dezelfde
plek, op 1 juni, ‘Aan de deur wordt niet gekocht’,
een middag over hoe om te gaan met lastige verkopers aan de deur of de telefoon.
Meer informatie over deze activiteiten vindt u op
de aanplakborden en - het moet er nu toch echt van
komen - in het programmagidsje dat in de maak is.
NIEUWS

Even na de kruiswegviering op Goede Vrijdag
2011 is de bliksem in de toren van de H. Hartkerk
geslagen. Gelukkig was er op het moment van de
inslag niemand meer in de kerk of pastorie aanwezig. (Voor de Bijbelkenners onder ons: het voorhang of gordijn in onze kerk is niet in twee-en gescheurd; de gordijnen achter het kruisbeeld bestaan
sinds jaar en dag al uit twee delen!) Zeven brandweerlieden en zeven(!) elektromonteurs hebben de
gebouwen gecontroleerd en de elektrische installatie in de kerk en pastorie weer opgelapt en doorgemeten. De schade schijnt mee te vallen, al heeft
men ten tijde van dit schrijven nog niet alle schade
op kunnen nemen, met name niet in de toren. Door
de klap zijn alle stoppen in de toren eruit geklapt,
evenals de zekeringen en de hoofdzekering in de
hoofdschakelkast. In de hal van de pastorie zijn
twee schakelaars zwartgeblakerd van de muur gesprongen. De computer in de kerk is defect. De
dupliceermachine weigert dienst, een telefoon is
defect. En een van de motoren van de luidinstallatie van de klokken weigerde enige tijd dienst. De
torenklok loopt nog gewoon. Sinds tientallen jaren
is het grote uurwerk weer geheel met spierkracht
opgewonden! Door deze blikseminslag kon de
nieuwsbrief-3 over de aanstaande fusie van de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
niet worden vermenigvuldigd (een teken van boven?!). De nieuwsbrief kunt u lezen in deze Gorzenklok op blz. 14. Op onze website kunt u foto’s
bekijken van de herstelwerkzaamheden aan de
elektrische installatie.

13

CLUSTER NIEUWE MAAS (2)

De fusie van de parochies van Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis
Informatie ten behoeve van alle parochianen d.d. 23-24
april 2011

Introductie
De parochiebesturen binnen onze regio, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart
van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie
H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H.
Andreas, Petrus en Paulus, hebben besloten te gaan
fuseren. Wij gaan samen verder als één nieuwe
parochie, die bestuurd zal worden door een nieuw
parochiebestuur. Deze nieuwe parochie is opgebouwd uit zes deelgemeenschappen.
Wat zal er zeker IET veranderen door de fusie van deze parochies?
De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk
dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen deelgemeenschap.
Overeenstemming tussen de parochies
Op 14 april 2011 hebben de parochiebesturen
overeenstemming bereikt over een fusie. Wij vragen die nu formeel aan bij het bisdom. We hebben
met elkaar overeenstemming bereikt over alle belangrijke zaken, waaronder:
De financiën
Er zijn gezamenlijke en lokale kosten. Over de
verdeling van de gezamenlijke kosten is afgesproken dat de deelgemeenschap die de grootste lokale uitgaven heeft, de grootste bijdrage
levert aan de gezamenlijke kosten. We stimuleren zo alle deelgemeenschappen zo zuinig
mogelijk te zijn met hun lokale uitgaven.
Daarnaast is afgesproken dat elke deelgemeenschap er voor zorgt dat er jaarlijks minimaal
evenveel geld binnenkomt, via, bijvoorbeeld
Actie Kerkbalans, als er wordt uitgegeven.
We hebben nadrukkelijk afgesproken dat een
tekort in de ene deelgemeenschap niet automatisch opgevuld wordt door de andere deelgemeenschappen. Iedere deelgemeenschap heeft
in eerste instantie haar eigen financiële verantwoordelijkheid. Elke deelgemeenschap behoudt die eigen financiële zelfstandigheid, zolang er genoeg inkomsten zijn om alle kosten
te betalen.
Uw bijdrage in de Actie Kerkbalans wordt dus
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besteed aan het pastorale team en het in stand
houden van, bijvoorbeeld het kerkgebouw, van
uw deelgemeenschap.
Het nieuwe parochiebestuur en de beheercommissies
Alle deelgemeenschappen praten en beslissen
mee in het nieuwe parochiebestuur. De eindverantwoordelijkheid voor de nieuwe parochie
ligt bij dit parochiebestuur. Elke deelgemeenschap heeft een eigen beheercommissie, die
zorgt voor het reilen en zeilen van de eigen
deelgemeenschap.
Parochieblad
Er komt één gezamenlijk parochieblad. Dat
komt waarschijnlijk vier keer per jaar uit.
Daarnaast ontvangt u een blad waarin u informatie treft over uw eigen deelgemeenschap.
Dit is het blad dat u al jaren kent.
Centraal parochiesecretariaat
Elke deelgemeenschap houdt haar eigen secretariaat. Daarnaast komt er een centraal parochiesecretariaat. Dat krijgt, praktisch gezien,
een plaats in de pastorie van de Liduina basiliek. Dit wordt ook het postadres van de parochie. Het parochiebestuur streeft er naar om dit
secretariaat met één of meer vrijwilligers te
bemensen. Dit om de gezamenlijke kosten zo
laag mogelijk te houden.
Een nieuwe naam voor onze nieuwe parochie
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe naam.
Uit de vele namen die door u voorgesteld zijn, mag
u uit de twee -door de bisschop goedgekeurdeovergebleven namen kiezen. De naam die de meeste parochianen kiezen, zal de nieuwe naam van
onze parochie worden. Wellicht ten overvloede: de
namen van de huidige parochies (vanaf 1 juli 2011
deelgemeenschappen genoemd) en hun kerkgebouwen veranderen niet. We zullen het dan bijvoorbeeld hebben over de parochie: 'Emmaüs of Goede
Herder, deelgemeenschap Willibrord, deelgemeenschap H. Hart van Jezus etc.'
De pastorale activiteiten
Het pastorale team bestaat uit twee priesters:
Duynstee en Biesjot, en twee pastoraal werkers: de
heer Koeleman en mevrouw Meijer. Zij werken
alle vier voor de gehele nieuwe parochie. In elke
deelgemeenschap worden zij ondersteund door een
pastoraatgroep. Dit is een team van vrijwilligers.
Centraal in de activiteiten van het pastorale team
staan die activiteiten waar de huidige deelgemeenschappen trots op zijn. Het pastorale team wil die
activiteiten graag ondersteunen. Daarnaast heeft het
team een aantal zaken waar zij zich extra voor in wil
zetten. Die zijn vastgelegd in het pastoraal beleids-

15

plan. Prioriteiten zijn:
Groeien in de vorming van een eenheid in verscheidenheid
Bij deze prioriteit gaat het om: elkaar als geloofsgemeenschappen beter leren kennen, vertrouwen krijgen in elkaar en ontdekken wat we
samen kunnen doen.
Groeien in missionair werkzaam zijn
Bij deze prioriteit gaat het om het bereiken,
boeien en binden van 'buitenstaanders' bij onze
missie.
Groeien in geloofsverdieping
Bij deze prioriteit gaat het om de communicatie over wat mensen ten diepste in het evangelie en in mensen raakt.
Een van de belangrijkste doelgroepen bij deze prioriteiten zijn onze jongeren. Het pastorale team wil er
alles aan doen om hen te (blijven) betrekken bij de
kerk.
Door een bijeenkomst voor parochianen over de fusievorming bent of wordt u verder hierover op de
hoogte gesteld. U treft hier in uw eigen kerk meer
informatie over aan.
(In de H. Hartparochie is aansluitend op de viering van
zondag 24 oktober 2010 een bijeenkomst geweest
waarop over de samenwerking en de fusie is gesproken.)
Namens de besturen van de zes parochies:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans,
H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie,
H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord,
H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u nalezen op onze
internetsite www.heilighartkerk.nl
Achter in de kerk liggen ook nog enkele exemplaren van alle
nieuwsbrieven.

HUMOR IN DE KERK
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