MET BRANDEND HART

Inmiddels is de werkgroep ter voorbereiding van
het cluster Nieuwe Maas, waaronder ook onze parochie gaat vallen, voor het eerst bijeen geweest.
Dit jaar is een voorbereidingsjaar.
Er is gelijk een serie vergaderingen vastgesteld om
de plannen uit te kunnen zetten. Waarmee kan al
spoedig een begin worden gemaakt, waar liggen de
problemen? In ieder geval heeft de parochie van de
Singel nog 'even' afstand genomen en doet, dat
hoopt iedereen, pas later mee. Het gaat er nu dus
echt van komen. Zaak is dat elke bestaande parochie moet gaan werken aan de vraag, hoe straks in
het grote geheel de eigenheid van de plaatselijke
gemeenschap behouden kan blijven. Dat vraagt
voor onze parochie dat bijvoorbeeld de pastoraatsgroep, die onlangs officieel is opgericht, meer gestalte krijgt. Hoe kunnen de leden van deze groep
zo veel mogelijk de taken, die in de Gorzen te
doen zijn, zelf op zich nemen. We moeten dan
denken aan, wat zo mooi heet: pastoraat van de
nabijheid. Straks kan het pastorale team dat de verantwoordelijkheid draagt voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, alleen nog bereikbaar zijn
voor noodgevallen. De 'gewone zorg' voor elkaar,
het meeleven in lief en leed, is een verantwoordelijkheid voor de eigen locale gemeenschap.
De pastoraatsgroep doet al bescheiden pogingen
om parochianen te bezoeken die extra aandacht
nodig hebben. Ook zal het een opdracht blijven in
de locale gemeenschap onder verantwoordelijkheid
van het pastorale team gebedsbijeenkomsten te organiseren.
Het gebruik van de eigen kerk als liturgische ruimte moet zinvol blijven. Dat zal alleen gebeuren als
het gebouw echt een functie kan blijven vervullen
voor de geloofsgemeenschap en een centrum blijft
ook voor andere dan liturgische bijeenkomsten.
Men denke aan een ruimte voor catechese en diaconie. Het is niet voldoende dat het gebouw louter
als stenen gemeentemonument een centrale plaats
inneemt in de wijk. Dan zou bijvoorbeeld alleen de
toren kunnen blijven staan als markeringspunt. Als
het onderhoud van het gebouw een te zware last
gaat betekenen in verhouding met het nut voor de
geloofsgemeenschap, dan komt in alle zwaarte de
vraag naar voren: kan de kerk nog wel blijven dienen als kerk voor een handjevol mensen die er aan
gehecht zijn? Bij het werken aan de toekomst van
de eigenheid van ons als parochie van het Heilig
Hart, is het van groot belang na te denken over hoe
we onze Gorzenkerk kunnen blijven behouden als
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centrum van onze geloofsgemeenschap. Daar werken het kerkbestuur en de vrienden van de Gorzenkerk hard aan. Maar dat kunnen ze niet alleen, daar
zijn alle parochianen hard voor nodig. Daarom
blijft, misschien meer dan vóór het werken aan het
cluster, de leuze zo actueel "Samen sterk voor de
Gorzenkerk".
Wie zet hier haar of zijn schouders onder, ook en
juist het komend jaar ?
We rekenen op uw aller medewerking en bij voorbaat dank. Elk initiatief is van harte welkom.
Voor u en uw dierbaren: alle goeds, een mooie
Mariamaand, wenst u:
J.F. de Rooij scj, adm. Par.
MISINTENTIES

Zondag 3 mei
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren,
familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger–
Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers,
Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van
Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek,
Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Elisabeth Helena van
Noordt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap,
Piet en Engelien Schellekens, Ben Schueler, ouders
Steens – Van der Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – Schoenmakers, overledenen familie
Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 't Zelfde.
Zondag 10 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg,
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders
Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius
Geerdes, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach,
ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus
Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Franken, Jan
Joore, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus
van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, Adrianus
Henricus Osterholt, ouders Van der Pas – Van Mil,
ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben
Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Josephus
Vredebregt, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.
Zondag 17 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg,
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus
Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor
Theodorus Godefridus Hulspas, Hubert Everard
Maria - Melchers, Elisabeth Helena van Noordt,
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ouders Over de Vest – Franken, Piet van Potten,
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde,
uit dankbaarheid voor een 58-ste trouwdag.
Zondag 24 mei
Arnoldus Nicolaas 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, Ben Schueler, ouders Steens – Van der
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.
Zondag 31 mei
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg,
Anthonius Cornelis van Duijn, pastoor Nicolaas Johannes
Donkers, 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.

BIJZONDERE VIERINGEN-1

COMMUNIEFEEST
Op zondag 17 mei ontvangen 16 communicantjes
voor het eerst de H. Communie. In maart en april
zijn de kinderen door de interparochiële begeleidingsgroep (H.Hart – St.Jan/Visitatie) goed voorbereid en in de Palmpaasviering heeft u al kennis
met ze kunnen maken. De zaterdag voorafgaand
aan het communiefeest krijgen de kinderen hun
laatste les en oefenen ze in de kerk.
De liederen in de viering worden ten gehore gebracht door een speciaal voor deze gelegenheid
samengesteld koortje, bestaande uit broertjes, zusjes, klasgenootjes, aangevuld met andere familieleden en bekenden.
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BOEKEN

Pastoor Regeer en dokter Zhivago.
Van de komende en gaande priesters die de parochie
leidden, heeft de charismatische pastoor Regeer de
meeste indruk op mij gemaakt. Volgens sommigen
deed hij zijn naam eer aan. Ik was gelukkig nog te
jong om daarover te kunnen oordelen.
Hij verzorgde bij ons op de Willibrordusschool
(toen nog alleen voor meisjes) de godsdienstlessen,
maar volgens mij vond hij het veel leuker om ons
liedjes te leren, geen religieuze trouwens. Hij zong
zelf enthousiast en uit volle borst mee.
Ook organiseerde hij sportdagen bij het patronaat en
moedigde, gehuld in toga, ons luidkeels aan. Eens
per jaar nam hij groepen leerlingen mee op kamp
naar een huis in Halsteren, genaamd Samarbethe.
Geweldig vonden wij dat.

Pastoor Regeer

Boek: Dokter Zhivago

Bij zijn afscheid, eind jaren vijftig, haalden wij zesdeklassers - geld op voor een cadeau. Niet gehinderd door enige literaire kennis kochten wij Dokter
Zhivago van Boris Pasterna. We vonden het boek er
mooi uitzien en het was lekker dik.
Toen ik het jaren later zelf las, vroeg ik mij af of het
wel de juiste keuze was geweest voor een deken in
spe, die naar Gouda vertrok. Misschien wel wat triviaal en erg romantisch.
Ik ben nog enkele keren als leiding meegeweest op
kamp met Goudse kinderen, maar heb hem toen
nooit durven vragen of hij het gelezen had.
Er lag trouwens, zaterdag 18 april een exemplaar bij
de boeken op de rommelmarkt... zou het…???
Liesbeth Dingenouts

SPREUK VAN DE MAAND

Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we
het risico te worden ingehaald door de toekomst.
Michaël Cibenko
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DOOR U VOOR U

H. HARTPAROCHIE IN DE WIJK
Op 18 april j.l. bezocht een delegatie van de PvdA
de Gorzen. 's Ochtends nam pastoraatsgroepslid
Corry Smits deel aan de gesprekken met maatschappelijke organisaties, ´s middags leidde kerkbestuurder Louis van Poppel de delegatie rond op
de rommelmarkt en in het souterrain onder de
kerkruimte. Hieronder enkele passages uit het verslag van PvdA-raadslid Mari Dingenouts.
(…) Wijkwerker Rony Haque was enthousiast over
het onlangs afgeronde Gezondproject, waarbij
werd samengewerkt met Seniorenwelzijn, Verzorgingscentrum Francois Haverschmidt en de H.
Hartkerk. De vruchtbare samenwerking wil ze het
komend jaar graag voortzetten, in het belang van
de vele (alleenstaande) ouderen in de wijk. (…)
(…) Bestuurslid Louis van Poppel van de H. Hartkerk schetste de nieuwe perspectieven die er zijn
om een deel van het kerkgebouw geschikt te maken voor maatschappelijke functies. Hij hoopt daar
binnenkort meer duidelijkheid over te geven. (…)
(…) Geconcludeerd werd dat integrale samenwerking tussen het wijkcentrum, H. Hartkerk en
Woonplus (nieuwe Dienstencentrum) nieuwe
ruimtelijke perspectieven biedt voor de wijk en
zijn bewoners, oud en jong. (…)
OPROEP

KERKDIENSTEN VLIETLANDZIEKENHUIS
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
In het Vlietlandziekenhuis is elke zondag om 9.30
uur een oecumenische kerkdienst. Zonder de inzet
van vrijwilligers is dit niet mogelijk.

Er zijn drie verschillende groepen vrijwilligers actief. Op zaterdag worden patiënten door vrijwilligers uitgenodigd voor de kerkdienst. Op zondag
zijn gastheren/vrouwen nodig en vrijwilligers, die
zorg dragen voor het vervoer van patiënten van en
naar de dienst. De opzet is dat elke vrijwilliger
ongeveer een maal in de vier weken aan bod is.
Deze groepen vragen dringend om versterking.
Voor patiënten zijn deze kerkdiensten van grote
betekenis.
Wilt u mee helpen, zodat deze diensten voortgang
kunnen blijven vinden, neem dan contact op met
ds Ton van Erp. Hij is te bereiken via tel. 010
8935301 of tverp@ssvz.nl
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PASTORAATSGROEP

Voorstellen pastoraatsgroep op 19 april
In het vroege voorjaar van 2005 vergaderde voor
het eerst de 'kerngroep pastoraat'. Die groep heeft
als doel het pastoraat in de parochie te coördineren, te bewaken. Alles wat de pastoor vroeger
deed, samen met zijn kapelaans, behoort tot de taken van deze groep.
Natuurlijk zijn er nog veel meer vrijwilligers in de
parochie. De kerngroep echter heeft de rol van bewaker, coördinator: op tijd overal aan denken, de
agenda in de gaten houden. Plannen te maken voor
de toekomst, enz.
De groep vergadert eens in de drie weken en we
komen altijd tijd te kort. Voor mij als pastoraal
werkster die vier uur hier werkt, is deze groep onmisbaar. De leden zitten dicht bij het vuur, ik ben
veel meer op afstand in de weinige beschikbare
uren.
Het bisdom heeft eind 2008 besloten dat de kerngroep pastoraat voortaan pastoraatsgroep mag heten. De leden zijn nu officieel benoemd. Dat is een
fijne opsteker, een mooie bevestiging en bekrachtiging van het vele werk dat deze groep doet en begeleidt.
Dit was een mooi moment om de groep aan het
eind van de viering van 19 april aan de kerkgangers voor te stellen. Ieder groepslid heeft een deel
van het pastorale werk onder zijn/haar hoede en is
daarop aanspreekbaar.
Alle leden kregen een passend geschenkje, met
veel symbolen, bijeengegaard op de rommelmarkt!
(Wat is daar toch veel te vinden).
Corry Smits coördineert de liturgie. Haar mandje
bevatte een kaars, een liturgieboekje, een bijbel,
druiven en korenaren.
Ted Konings heeft gemeenschapsopbouw als taak.
Hij kreeg een koekblik met daarin een mok met
twee oren, een zoutvaatje en een glimmende steen.
Ook twee parochiebladen zaten erbij.
Jolanda Konings beheert de geloofsverdieping van
jong en oud, de catechese. Ze kreeg twee leerzame
boeken en kleine zonnebloemplantjes. Het geloof
moet nog groeien.
Marian Bergwerf beheert de diaconie, de zorg voor
mensen in onze gemeenschap en daarbuiten. Daarom een missieblad en een kaart die je kunt sturen
naar een zieke. Enkele attributen uit de Derde Wereld maakten haar geschenk compleet.
Het was een mooi moment toen pastoor Kuypers
een zegenwens uitsprak over onze pastoraatsgroep.
Binnenkort verschijnt ook een nieuwe uitgave van
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het foldertje: Samen de parochie gaande houden.
Alle vertegenwoordigers van vrijwilligersgroepen
zijn hierin vermeld.
We hopen dat dit mag bijdragen aan een goede verstandhouding in onze gemeenschap.
Lidwien Meijer
(voorzitter pastoraatsgroep)
CLUSTER NIEUWE MAAS

Eerste overleg stuurgroep cluster
Donderdagavond 2 april j.l. heeft het eerste overleg plaatsgevonden van de stuurgroep die de clustervorming van de zes parochies van Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis moet voorbereiden. Volgens planning van het bisdom zal het eigenlijke
clusteringsproces in januari 2010 starten en een
jaar later zijn afgerond.
Vijf parochies hebben één of twee vertegenwoordigers in de stuurgroep. Jan van der Meer neemt namens onze parochie deel aan de gesprekken en
doet in het kerkbestuur verslag van de voortgang.
De Singelparochie (St. Liduina - OLV Rozenkrans
te Schiedam) wil nog niet deelnemen aan het overleg. Wanneer deze parochie zal aanschuiven is niet
bekend.
De stuurgroep wordt begeleid door Robert Jan
Peeters. De heer Peeters is hoofd van de afdeling
Personeel en Organisatie van het bisdom Rotterdam.
Als belangrijkste punt op de eerste vergadering is
gesproken over de toekomstige pastorale zorg. Het
nieuw te vormen pastorale team (bestaande uit
priesters en pastoraal werkers) zal de beleidslijnen
uitzetten. Waarbij het de bedoeling is dat het pastorale team dat in goed overleg zal doen met de
huidige parochies en het toekomstige kerkbestuur.
Met als doel om de pastorale zorg voor elke lokale
gemeenschap levend te houden.
Voor de volgende bijeenkomst in mei zullen de
parochies op papier zetten welke activiteiten worden uitgevoerd, hoeveel parochianen er zijn, hoeveel vrijwilligers, kerkgangers, aantallen doopjes,
communicantjes, etc. In jargon wordt deze verzameling van gegevens een 'parochiebarometer' genoemd.
In de komende Gorzenklokken wordt u op de
hoogte gehouden van het verloop van de gesprekken.
Henry de Wolf
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AGENDA

Vrijdag 1 mei Eerste vrijdag
H. Jozef, de arbeider
Zondag 3 mei
Vierde zondag van Pasen
Zondag van de Goede Herder
Roepingenzondag
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van Alberto da
Moreno o.l.v. Nel de Heer.
Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR
Handelingen 4,8-12 / Johannes 10,11-18
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen
kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor de schapen. Johannes 10,14-15

Na de Mis is er koffie of thee in de pastorie.
Maandag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
Woensdag 6 mei H. Domenicus Savio, salesiaan
Vrijdag 8 mei
H. Maria, middelares van alle genade
Zondag 10 mei
Vijfde zondag van Pasen
Moederdag
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het
H. Hartkoor o.l.v. Henry de
Wolf. Voorganger: Corry Smits
Handelingen 9,26-31 / Johannes 15,1-8
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en
iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij
meer vruchten draagt.' Johannes 15,1-2

Achter in de kerk staan na de viering vrijwilligers
van Amnesty International om u uit te nodigen
mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie.
Koffie of thee staat voor u klaar in de pastorie.
Maandag 11 mei
11 t/m 14 mei IJsheiligen: resp. H. Mamertus,
Pancratius, Servatius en Bonifatius van Tarsus
Om 19.30 vergadert de pastoraatsgroep in de pastorie
Woensdag 13 mei
Onze Lieve Vrouw van Fatima
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Donderdag 14 mei H. Mattias, apostel
Zaterdag 16 mei H. Johannes Nepomuc
Zondag 17 mei
Zesde zondag van Pasen
Eerste Communieviering
(Zie op blz. 3 en 13)
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van "het Communiekoor" o.l.v. Jolanda Konings
Voorgangers: pastoor R.M. Kuypers en pastor
Lidwien Meijer
Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 / Joh 15,9-17
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn
geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn
Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Johannes 15,9-10

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie.
Maandag 18 mei
Het kerkbestuur vergadert om 19.30 uur (pastorie).
Dinsdag 19 mei
Om 12.00 uur is er de wijklunch in de pastorie.
Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of
Ted Konings (06-48405775).
Donderdag 21 mei
Hemelvaart van de Heer
Hoogfeest
Begin van de Week Nederlandse Missionaris
GEEN VIERING
Zondag 24 mei
Zevende zondag van Pasen
Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het
H. Hartkoor. Voorganger:
pastor Lidwien Meijer
Handelingen 1,15-17.20a.20c-26
Johannes 7,6a.11b-19
"Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt
uw naam bekendgemaakt. Heilige Vader, bewaar hen door
uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat
zij één zijn zoals wij één zijn." Johannes 17,6a.11b

Na de Viering is er koffie en thee in de pastorie.
Om 17.00 uur is er een vertelviering voor kinderen
en hun ouders.
Dinsdag 26 mei H. Filippus Neri
Onze Lieve Vrouw ter Noord (Heiloo)
Woensdag 27 mei
H. Augustinus van Canterbury
(Kantelberg, Engeland)
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Zondag 31 mei
Pinksteren
Hoogfeest
Om 09.45 uur Eucharistieviering
met zang van The Messengers.
Voorg.: pater A. Heeren SDB
Handelingen 2,1-11
Johannes 20,19-23
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 heilige
Geest." Johannes 20,21-23

Na de Mis is er koffie en thee in de pastorie.
H. HARTKERK FOR EVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
Voor Pasen waren twee klassen van de St. Jozefschool te gast voor de Speurtocht door de kerk. De
leerkracht vertelde dat de klas vooraf verbaasd reageerde: “een excursie naar de kerrukk??” Na afloop
waren de kinderen enthousiast als altijd. “Ik vond het
cool! Mag ik nog één kaarsje opsteken?” De speurtocht was deze keer uitgebreid met een bezoek aan
het uurwerk en een verhaal over de onderduikers die
in het dak verstopt zaten. Ademloos namen de kinderen wat verteld werd in zich op.
Op 5 april was de jaarlijkse Palmpaasviering. De
kinderen waren vooraf Palmpaasstokken komen maken. En de bonte processie met ruim 40 kinderen was
indrukwekkend. De Communicantjes werden voorgesteld en het gelegenheidskoor zong met begeleiding van piano en slagwerk. Een paar harde werkers
waren er vlak voor Palmzondag in geslaagd koormicrofoons op te hangen. Een spinnenweb van dunne
staalkabels met bijna onzichtbare microfoons hangt
sinds die tijd boven het koor. De microfoons en instrumenten werden aangesloten op de geluidsinstallatie van de Jozefschool. Met dank aan de school voor
het lenen!
Op 17 mei aanstaande, op het Eerste Communiefeest,
hopen we er weer zo’n prachtige viering van te maken. Voor de gelegenheid is een kinderkoor samengesteld. Het klinkt al heel goed maar het koor zou
best nog wat mogen groeien. Daarom nodigen we
alle kinderen die het leuk vinden om te zingen, uit
om mee te doen. We oefenen op 7 mei en 14 mei, in
de kerk van half 7 tot ongeveer 8 uur. (informatie
bij ondergetekende) Neem vriendje of vriendinnetje
en broer of zus mee en we maken er met elkaar een
mooie viering van!
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 51 70 48 63
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
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TERUGBLIK (1)

De voorjaarsrommelmarkt 2009 was bijzonder geslaagd. Op zaterdagochtend 18 april om 10 uur
precies werden kerk en pastorie weer bestormd
door vele mensen.
Meer dan twintig verkopers en enkele mensen die
voor de catering zorgden, stonden klaar om de bezoekers ten dienste te zijn.
Dinsdag al waren de eerste bananendozen met servieswerk uitgepakt en 's avonds lieten koorleden
zien niet alleen over sterke stembanden te beschikken; zij legden de grote houten platen over de kerkbanken neer. Twee vrijwilligers waren daarna nog
tot in de kleine uurtjes bezig met het plaatsen van de
zware spullen (LP's en boeken).
Van woensdag tot vrijdag werden vervolgens de
verschillende stands opgebouwd, terwijl een paar
vrijwilligers bij zo'n twintig adressen nog wat nieuwe spulletjes ophaalden.
De zaterdag zelf kent verschillende gezichten. Tussen 9 en 10 uur druppelen de verkopers binnen. Om
kwart voor tien komt de penningmeester met het
wisselgeld. De verkopers krijgen een laatste instructie en dan brandt het los.
Tot twaalf uur is het een drukte van belang. Er
wordt veel verkocht en helaas worden er ook enkele
spulletjes gestolen! (Op zaken, gestolen van de kerk
rust geen zegen, zo wordt gezegd.)
Rond het middaguur wordt het rustiger. De vrijwilligers van de catering krijgen het drukker. Eerst
wordt drinken met een plakje cake rondgebracht,
later volgen soep en broodjes.
Om drie uur begint de grote opruimactie. Mensen
werken zich in het zweet om alles op te ruimen. Een
deel van de onverkochte spullen is bestemd voor
Roemenië, de rest wordt afgevoerd.
Even na vijven begint het tellen van de opbrengst.
De vrijwilligers zitten dan gezellig in een grote
kring met kaas en worst op tafel en iets te drinken.
Met spanning wordt gewacht op het bekendmaken
van de opbrengst: € 2058,67. Het blijkt het hoogste
bedrag dat een rommelmarkt in onze kerk tot nu toe
heeft opgebracht! Een prachtige resultaat!
De avond zal er voor de meeste vrijwilligers wel
hetzelfde hebben uitgezien: zittend (slapend?) op
een stoel bij de televisie…
Iedereen (opbouwers, chauffeurs, sorteerders, verkopers, cateraars, opruimers, schoonmakers, rommel-gevers, en rommel-kopers): hartelijk bedankt!
Henry de Wolf
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WEEK MISSIONARISSEN

Week Nederlandse Missionaris (21/5 t/m 1/6)
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt
mensen in het Zuiden die te kampen hebben met
armoede, geweld of rechteloosheid.
De WNM werft fondsen voor de uitzending van
missionaire ontwikkelingswerkers die in de traditie
staan van onze missionarissen. Verder richt de
WNM zich op het welzijn van Nederlandse missionarissen. Zij kunnen een beroep doen op de WNM
voor kleine pastorale voorzieningen (tot een bedrag van € 1.200), voor opleidingen, lectuur en
voor een tegemoetkoming tijdens hun verlofperiode in Nederland.
U kunt de WNM steunen door:
* Gift via de collecte,
* Gift op banknummer 676, t.n.v. Week Nedelandse Missionaris 2009 te Den Haag.
Dialoog van het leven
Dit jaar is de aandacht gericht op Azië. Een continent waar veel mensen wonen en diverse religieuze
stromingen elkaar tegenkomen. Interreligieuze dialoog is voor Azië dan ook van levensbelang, het
raakt aan het dagelijks samenleven van mensen.
Onderlinge strijd ontwricht de samenleving en de
conflicten raken met name de allerarmsten en
minst weerbare mensen. Hoewel de situatie in ons
eigen land anders is, merken ook wij dat dit thema
steeds belangrijker wordt en dat religieuze conflicten ons samenleven kunnen verstoren. Omdat de
verhoudingen tussen religies en het belang van de
onderlinge dialoog zo verweven is met het levensgeluk en de levenskansen van mensen is als thema
voor de Pinksteractie gekozen voor Dialoog van
het leven.
Praktijkverhalen
In het boekje 'Mensen met een Missie' komen dit
jaar een missionaris en een missionair werker aan
het woord die werkzaam zijn in Azië. Zij vertellen
hoe ze in hun werk omgaan met de verschillende
religies. Hoe het hun werk soms bemoeilijkt, maar
ook hoe de dialoog van het leven mensen bij elkaar
kan brengen. Bestel het boekje Dialoog van het leven
via: www.weeknederlandsemissionaris.nl of door
een briefje te sturen naar WNM/Mensen met een
Missie, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag
(minimale bijdrage € 10).
info@weeknederlandsemissionaris.nl
www.weeknederlandsemissionaris.nl
tel. (070) 313 67 00
Week Nederlandse Missionaris 2009, Giro 676
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COMMUNIEFEEST

Verslag van de 4e bijeenkomst op 8 april
De vierde 'les' is voorbij. Het was een drukte om
alle gemaakte opdrachtjes te bekijken. En naar de
gebeden van elkaar te luisteren was ook best wel
moeilijk. We hebben nog even nagepraat over de
palmpaasviering. De meesten vonden het uitdelen
van de gewijde palmtakjes aan de mensen in de
kerk het leukst van de viering.
De aandacht van de kinderen was helemaal terug
toen het verhaal van Mara werd voorgelezen. Mara, die met haar tranen de voeten van Jezus waste
en ze met haar haren afdroogde. Jezus vergaf haar
en liet haar weer gaan in vrede. En daar hebben we
met elkaar over gepraat. Manieren om sorry te zeggen en "ik vergeef het, we zijn vrienden die opnieuw kunnen beginnen".
Met elkaar hebben we onze hand op papier getekend en uitgeknipt als teken van het weer goed
maken met anderen. Een hand als teken van vrede… En die hand hebben we ook op… nee dat
gaan we niet verklappen, want dat zien de mensen
wel op 17 mei, als we de altaartafel klaar gaan maken voor jullie eerste communie.
Verslag van de 5e bijeenkomst op 22 april
De vijfde 'les' was eigenlijk geen les. Het was meer
een feest met allerlei lekkere gerechtjes. Aan de
kinderen was gevraagd om eten mee te nemen,
waar ze helemaal gek op zijn. En dat hebben ze
gedaan; er was hartig en zoet, het was een waar
genot om al die lekkernijen op tafel te zien staan.
Waarom een gezamenlijke maaltijd, vraagt u zich
misschien af. Lidwien vertelde het verhaal over
Tobias en Joram en de bijzondere broodvermenigvuldiging. Het brood en de vissen van Tobias werden onder alle mensen verdeeld. Zij dachten dat zij
in het land van God waren, het land waar het goed
is en er eten is voor iedereen.
Daarom hebben wij vandaag ook samen gedeeld in
een maaltijd: pannenkoeken, poffertjes, macaroni,
salade, rauwkost, aardappelkroketjes, gevulde eieren, worstenbroodjes, taart, yoghurttoetjes, stokbrood met kaas en ga zo maar door. Er was voldoende voor iedereen en na het eten was er nog
over, net als in het verhaal van Tobias en Joram.
De avond werd afgesloten met het vijfde couplet
van het Poortlied. Over drie weken komen we
weer bij elkaar. Zaterdag 16 mei oefenen we in de
kerk, en op 17 mei vieren we het communiefeest.
Peter, Carla, Lidwien en Janet
(werkgroep 1e Communie)
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TERUGBLIK (2)

Openbare bestuursvergadering
Aansluitend op de reguliere kerkbestuursvergadering, kregen parochianen op 20 april een toelichting
op onderwerpen die in onze parochie spelen.

Pastoraat
Pastor Lidwien Meijer keek terug op het afgelopen
half jaar. Kinderen zie je nauwelijks in de reguliere
vieringen, maar komen wel in groten getale naar de
kerk als er iets voor hen te doen is. Zoals de Lichtjestocht, de Kerstviering, de Palmzondagviering. En
er zijn drie zondagmiddag-vertelvieringen geweest
met een stijgend aantal kinderen. De communiegroep begeleidt 16 communicantjes.
We hebben een goede bezoekgroep, vervolgt Lidwien. De activiteiten in het kader van Gezond in
Zuid toonden een wisselend beeld. Soms een slechte
opkomst, andere keren wel succesvol.
Financiën: begroting 2009
Penningmeester Louis van Poppel deelt de cijfers
over 2008 uit en loopt alle posten door. De kerkbijdragen over 2008 waren hoog te noemen.
De collecte-opbrengst was minder, onder meer veroorzaakt door – gelukkig – een kleiner aantal uitvaarten. Vermeldenswaard zijn verder enkele voorzieningen voor toekomstige uitgaven aan regulier
onderhoud aan kerk en pastorie en aanpassingen in
verband met brandveiligheidseisen.
De opbrengst uit de rommelmarkten blijft een belangrijke inkomstenbron voor onze parochie. Het
eindresultaat over 2008 is bescheiden positief.
Renovatie, souterrain en onderhoud
Cokke Lansbergen vertelt over de restauratiewerkzaamheden. De buitenwerkzaamheden aan het beton
zijn vanwege de lage temperaturen in het begin van
dit jaar vooruitgeschoven. In mei zal de eindoplevering plaatsvinden, waarna de kerk er weer voor 50
jaar prima bijstaat.
Ook kleinere werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zo
heeft onze klusjesman onlangs de thermostaten verplaatst naar de plaats waar deze de temperatuur behoren te meten: in de pastoriezalen.
Over de heringebruikname van de ruimte onder de
kerk wordt gesproken met enkele gegadigden. Cokke – in het dagelijks leven architect – weet gesprekspartners door zijn prachtige tekeningen telkens weer te enthousiasmeren. Er zijn nog geen concrete toezeggingen, maar de ontwikkelingen zijn
wel hoopvol te noemen.
Clustering
Jan van der Meer, onze vertegenwoordiger bij de
clusterbesprekingen, vertelt over het eerste overleg
dat begin april heeft plaatsgehad. Nog niet alle paro-
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chies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis doen
mee, maar het proces wordt vol optimisme beschouwd. De sfeer is uitstekend en de verwachting
is dat de voorbereidende besprekingen in januari
2010 zijn afgerond en er dan begonnen kan worden
met de daadwerkelijke clustervorming.

Visitatie van de deken
Henry de Wolf, laat weten eerder op de dag het verslag van de visitatie door deken Chris Bergs te hebben ontvangen. Elke parochie wordt om de plm. vijf
jaar bezocht door een deken, die kijkt of de kerk, het
altaar en de liturgische gewaden, etc. in orde. Aansluitend vinden gesprekken plaats met de pastores,
het kerkbestuur en de pastoraatsgroep om te zien
hoe de parochie er geestelijk voorstaat.
Enkele passages worden voorgelezen:
“(…) Te lang is een gevoel van onbehagen over een
dreigende kerksluiting in de lucht. De deken maakt
duidelijk dat, indien er financieel draagvlak is en
ondersteuning van fondsen en een enthousiaste
groep mensen, de reden van kerksluiting ontbreekt.”
“(…) De deken bedankt namens de bisschop voor de
toegewijde inzet van de pastores en de vrijwilligers.
Hij hoopt dat men op weg gaat naar een goede toekomst en ziet dat de mensen deze plek weten te vinden. Hij kent de wijk in Schiedam en vindt het hartverwarmend hoe de mensen met elkaar omgaan.
Deze warmte ervaart hij ook als hij kan constateren
dat de parochianen en vrijwilligers trots zijn op hun
kerk. Hij heeft veel waardering voor de mensen die
hiervoor zorgen.”
Onze parochie mag best trots zijn op dit rapport!
Rondvraag
In de rondvraag wordt gesproken over de tweetalige
Kerstnachtmis, het koffiedrinken na de viering dat
soms in de knel komt, en de kruiswegviering op
Goede Vrijdag, die zeer gewaardeerd werd.
De volgende openbare vergadering vindt in het najaar plaats.
Henry de Wolf
DOOR U VOOR U (2)

Vastenmaaltijd en oliën
Onze koster Margo Heinsbroek en ondergetekende
zijn op 7 april naar wijkcentrum VanHarte Resto
geweest om deel te nemen aan de vastenmaaltijd,
georganiseerd door Cordaid. We hebben niet alleen
genoten van een fijne maaltijd, maar ook van de leuke gesprekken. Het gezelschap kwam vanuit heel
Nederland. Rabbijn Ringer gaf uitleg over de joodse
vastengebruiken en dhr. Arslan Karaga, docent Islamitische godsdienst, legde iets uit over de invalshoek vanuit de Islam. Zelfs de burgemeester van
Rotterdam Aboutaleb was aanwezig. Kerngedachte
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van zijn speech was dat de mensen weer wat meer
vertrouwen in elkaar moeten krijgen. Een mooie
gedachte en nastrevenswaard.
Een dag later trokken Margo en ondergetekende
wederom naar Rotterdam. Nu om de oliën en het
chrisma (olie die gebruikt wordt ter zalving) op te
halen in de kathedraal, een jaarlijks terugkerende
gebeurtenis. De plechtige viering duurde twee uur,
maar we hebben ons geen minuut verveeld. Heel
goed dat bisschop Van Luyn extra aandacht
schonk aan de vormelingen, nieuwe gelovigen en
aan de in de kerk aanwezige zieke mensen.
Inmiddels staan de oliën en het chrisma veilig in
de grote kluis in onze kerk.
Corry Smits
BIJZONDERE VIERINGEN-2

PINKSTEREN MET "THE MESSENGERS"
De Pinksterviering van 31 mei a.s. wordt muzikaal
verzorgd door "The Messengers" uit Vlaardingen.
Het repertoire van dit gastkoor loopt uiteen van
swingende gospel, rock tot rustige ballads.
Dit koor telt een aantal leden voor wie de H. Hartkerk geen onbekend terrein is; als zangers in ons
eigen H. Hartkoor en in ons Gelegenheidskoor
luisteren ze vaker vieringen in onze kerk op.
Leuk om ze eens ander repertoire te horen zingen!
Voorganger is pater A. Heeren SDB en de viering
begint op de gebruikelijke tijd van 09.45 uur.
HUMOR IN DE KERK
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