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MET BRANDEND HART 
 

 

 

 
 
 

November is de laatste maand van het kerkelijk jaar. 
Deze keer begint op de dertigste het nieuwe met de 
viering van de eerste zondag van de advent. Kijken we 
terug op wat plaats vond het afgelopen jaar. Er was 
veel overleg over de toekomst van onze parochie. Het 
is de bedoeling dat we, met behoud van onze eigen-
heid, deel gaan uitmaken van  één  grote pastorale een-
heid die Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaat 
omvatten. De eerste stappen zijn gezet. Het bisdom 
heeft een tijdplan uitgezet. Uiterlijk in 2011 moet de 
samenwerking rond zijn. Uiterlijk ook dan zal er één 
pastoraal team benoemd zijn dat de zorg krijgt voor 
heel het gebied. Het komend jaar zal in het teken staan 
van concrete stappen in de richting van de – in bis-
domtaal -  clustervorming. 
Een ander vermeldenswaardige ontwikkeling is dat de 
werkzaamheden rond het kerkgebouw en de pastorie 
in gang gezet zijn. Het heeft letterlijk en figuurlijk heel 
wat gekost om de nodige gelden bijeen te brengen. 
Maar het is gelukt. Al degenen die zich daarvoor inge-
zet hebben, mogen blij zijn met het resultaat. En de 
plannen om de kelder van kerk een pastorie een goede 
bestemming te geven krijgen langzamerhand zoveel 
vorm, dat de hoop op realisering ervan geen illusie 
meer lijkt. Ook daar wordt hard aan gewerkt, met na-
me door de bestuurders van de Stichting Vrienden van 
de Heilig Hartkerk. Hulde en uithoudingsvermogen 
gewenst… 
Zo zijn verleden en toekomst van onze parochie nauw 
met elkaar verweven. Het kerkbestuur heeft de begro-
ting van 2009 al vastgesteld. Behalve voor de materië-
le zaken zijn daarin ook bedragen voor de pastorale 
plannen uit getrokken. Gebouwen zijn slechts hulp-
middelen om waar het eigenlijk om gaat te kunnen 
verwerkelijken. Vieren, leren, dienen en gemeen-
schapvorming zijn de kerntaken van een parochie. Het 
komend jaar staat de parochie weer voor de taak ook 
op deze vier terreinen activiteiten te ontwikkelen. Wat 
zou het mooi zijn als we op dat vlak groei door gaan 
maken. 
Om zoveel mogelijk parochianen bij al de bovenge-
noemde ontwikkelingen te betrekken houdt het kerk-
bestuur op maandagavond 17 november een parochie-
avond. Daar geeft het parochiebestuur een toelichting 
op de plannen voor het volgend jaar. Uitgaand  van de 
begroting komen alle belangrijke onderwerpen aan de 
orde. Het kerkbestuur nodigt ieder van harte uit en 
hoopt op een grote opkomst. De inmiddels vertrouwde 
leus: samen sterk voor onze gorzenkerk, krijgt des te 
meer inhoud, naarmate des te meer parochianen be-
langstelling tonen voor wat er gaande is. De parochie 
kan trouwens best nog wel versterking gebruiken van 
de trouwe groep vrijwilligers die bijdragen aan het 
vitaal houden van onze geloofsgemeenschap. 
Heel graag dus tot 17 november.  Voor u en de uwen : 
Gods zegen en alle goeds, 
 

p. J.F. de Rooij, adm. par.  
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Zondag 2 november 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 
familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes 
Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, Johanna Hersbach, pastoor Theodorus Go-
defridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie 
Kouwenhoven, Elisabeth Helena van Noordt, Aad Os-
terholt, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, 
Piet Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van 
der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, 
Luud en Lenie van 't Zelfde, Fien Burger. 
 

Zondag 9 november  
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broe-
ren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes 
Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis 
van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Fran-
ciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, Ge-
rarda Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Jeup – Fran-
ken, Laurentius Franciscus Anthonius Meijer, Pe-
trus Jacobus van Mil,  Elisabeth Helena van 
Noordt,  ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van 
der Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebrecht, Piet 
Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde, Fien Burger. 
 

Zondag 16 november 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Dui-
keren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Lau-
rentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theo-
dorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brand-
stëdt, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Mel-
chers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de 
Vest – Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus 
Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde, Fien Burger. 
 

Zondag 23 november 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heins-
broek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, 
Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der Pas – Van 
Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van 
der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde, Fien Burger. 
 

Zondag 30 november 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefri-
dus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, 
Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde, Fien Burger. 

 

MISINTENTIES  
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Sinds de start van het nieuwe seizoen, zo kunt u 
steeds lezen in de Gorzenklok, lopen er weer vele  
activiteiten in onze parochie. 
  

Tijdens de laatste jaarbijeenkomst van de Vrienden-
stichting i.s.m. het kerkbestuur is er naast informatie 
over de restauratie van onze gebouwen, een over-
zicht gepresenteerd van de activiteiten van het afge-
lopen jaar. Het één kan niet zonder het ander. Het 
gebouw maakt de activiteiten mogelijk en de leven-
digheid in en om de kerk, geeft zin aan het streven 
om het kerkgebouw in goede staat te houden.  
Zo op een rij gezet was het activiteitenoverzicht  een 
indrukwekkend geheel van leren, dienen, vieren en 
besturen. Dit overzicht, compleet met foto´s, heeft 
het kerkbestuur aan het bisdom doen toekomen, zo-
dat men ook daar op de hoogte blijft van alles wat er 
gedaan wordt in onze parochie. Het is geplaatst op 
onze internetsite en ligt ter inzage op de openbare 
kerkbestuursvergadering op 17 november. 
 

Heeft u al gelezen over Gezond in Zuid ? Kijkt u het 
programma eens door (blz. 7). Onze parochie doet 
mee met verschillende activiteiten. 
 

Ook graag uw aandacht voor de Dag van de Dialoog 
op 8 november . Doet u mee met de tafel gesprekken 
die dag?  (info: Corry Smits 4268711). Zie blz. 16. 
 

Tot slot wijs ik op het ritmische koor `The Young 
Christian Singers´ dat op 30 november (1e Advents-
zondag) bij ons te gast is. Van harte aanbevolen! 
  

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

 

 

Allerheiligen (1 november) en Buurtheiligen 

De vrouwen die al jarenlang in hun buurt Neder-

landse les geven aan oudere Turkstalige vrouwen. 

Of die ene man die op eigen initiaties de buurt 

weer mooi en schoon probeert te krijgen en die 

zonder klagen steeds zelf de blikjes blijft oprapen 

om het goede voorbeeld te 

geven. Of die oudere dame 

die ongemerkt een oogje in 

het zeil houdt op de kinde-

ren die alleen op straat spe-

len en hen troost als dat no-

dig is… Kent u ze, die 

buurtheiligen?  
(Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, Allerheiligen 2008) 

H. HARTKERK FOR EVER! 

DOOR U VOOR U (1) 
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H.Cecilia: patroon van de muziek?! 
22 november, Maagd en martelares 

Cecilia wordt sinds de tweede helft van de vijfde 

eeuw in de Kerk van Rome als martelares vereerd. 

Harde historische informatie over haar leven ont-

breekt. Volgens een oude legende kwam ze uit een 

Romeins adellijk geslacht. Als meisje legde ze om-

wille van Christus, haar hemelse bruidegom, de 

gelofte van maagdelijkheid af. 

Tegen haar zin wordt Cecilia uitgehuwelijkt aan de 

heiden Valerianus, die haar maagdelijkheid echter 

respecteerde. Cecilia wist haar man en diens broer 

Tibertius te bekeren tot het christelijk geloof. Sa-

men zorgden ze voor de families van vervolgde 

christenen. Omstreeks 230 werden alle drie op be-

vel van de heidense prefect Almachius gevangen 

genomen en gedood. 

Cecilia werd bijgezet in de catacomben van Calix-

tus. Paus Paschalis I liet haar lichaam in 821 over-

brengen naar de St.-Caeciliabasiliek in Trastevere, 

waar ze tot op heden wordt vereerd als het toon-

beeld van geloof, kuisheid en standvastigheid. 
 

Verkeerde vertaling  

Eeuwenlang werd op haar feestdag een uit de acht-

ste eeuw daterende tekst gezongen, die luidt: 

“Terwijl de instrumenten klonken (op haar huwe-

lijksfeest), zong zij in haar hart alleen voor de Heer 

en zei: Heer, moge mijn hart en mijn lichaam on-

bevlekt blijven, opdat ik niet beschaamd worde”. 

Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo 

soli domino decantabat dicens fiat domine cor me-

um et corpus meum immaculatum ut non confun-

dar. Dit lukt. Ze vertelt haar echtgenoot, Valeria-

nus, dat ze een beschermengel heeft. Valerianus 

komt tot inzicht en bekering. 

Eind vijftiende eeuw wordt de tekst echter ingekort 

en foutief vertaald: “Cecilia zingt voor de Heer ter-

wijl zij zichzelf op een orgel begeleidt.” (organis 

werd dus vertaald met “orgel”, en dat terwijl er in 

de Romeinse tijd helemaal nog geen orgels beston-

den!) Hoe tegenstrijdig het gevolg: juist de heilige, 

die zich voor de muziek afsloot op haar huwelijks-

dag, werd tot patroon van de muziek uitgeroepen! 

En al snel verdrong zij de muziekheiligen tot dan 

toe: Johannes de Doper en Job. 
 

Schilderij van Rafaël 

Op een beroemd schilderij van Rafaël uit ca. 1515 

staat Cecilia tussen Paulus, Evangelist Johannes, 

Augustinus en Maria Magdalena. In haar handen 

houdt ze een orgelregister op zijn kop, zodat de 

HEILIGEN 
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pijpen eruit vallen. Andere instrumenten liggen al 

op de grond. De heilige zelf luistert in extase naar 

het hemelse engelengezang. Rafaël hield vast aan 

de oorspronkelijke legende en gaf aan dat het he-

melse gezang superieur is aan de aardse muziek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cecilia, geschilderd door Rafaël, ca. 1515 
 

Cecilia: patroon tegen wil en dank  

De foutieve vertaling en een verkeerde interpretatie 

van Rafaëls schilderij zorgen ervoor dat vele kun-

stenaars Cecilia musicerend gaan afbeelden (zie 

voorzijde van deze Gorzenklok!) en dat haar faam 

als beschermheilige van de muziek zich verbreidt. 

Cecilia: een patroonheilige tegen wil en dank. 
 

(bronnen: Trouw en diverse internetsites) 

Aankondiging Aankondiging Aankondiging Aankondiging     
Openbare kerkbestuursvergaderingOpenbare kerkbestuursvergaderingOpenbare kerkbestuursvergaderingOpenbare kerkbestuursvergadering    

/ parochievergadering/ parochievergadering/ parochievergadering/ parochievergadering    
 

Op maandagavond 17 november om 19.30 uur 
wordt in de pastorie een openbare vergadering 

van het kerkbestuur gehouden. 
Alle  parochianen zijn welkomAlle  parochianen zijn welkomAlle  parochianen zijn welkomAlle  parochianen zijn welkom    

 

OnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpen: 
Financiën (besproken zal worden de begroting 2009) 
Pastoraat (Kerngroep Pastoraat en pastorale activiteiten) 
Restauratiewerkzaamheden (kerk, kelder, toren, pastorie) 
Samenwerking (cluster Schiedam, Vlaardingen, Maassluis) 
Vragen: de avond wordt afgesloten met een vragenronde 
waarin u zaken die u bezighouden aan de orde kunt stellen. 
 

Het Kerkbestuur 
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Maandelijkse Taizéviering goed gestart 

Op woensdag 1 oktober was er voor het eerst een 

oecumenisch avondgebed in de Oud Katholieke 

kerk. Het was bar slecht weer, dus ik verwachtte 

eigenlijk weinig of geen mensen… Toch druppel-

den er tien naar binnen. We vormden een mooie 

kring, die mede door de goede akoestiek in dit 

sfeervolle kerkje, samen prachtig zong. 

Op zaterdag 4 oktober hebben we met vijftien 

mensen een oefen-zangdag gehouden. Onder lei-

ding van Hans de Rie (Oud-Katholiek diaken in 

Rotterdam) werd de meerstemmigheid van de Tai-

zé-gezangen ingestudeerd. Het klonk heel mooi. 

We besloten over een half jaar nog eens zo’n oe-

fenzaterdag te houden, want iedereen was enthou-

siast. De datum zal tijdig bekend gemaakt worden. 

Van harte welkom u allen bij dit Avondgebed, elke 

eerste woensdag van de maand, om 19.00 uur. De 

viering duurt een half uur en daarna is er koffie/

thee. 

Lidwien Meijer 

 

 

 

 
 

Gesprek aan de Schie over voedselcrisis 

Op vrijdagavond 28 november bent u van harte 

welkom voor een ‘gesprek aan de Schie’. Dit ge-

sprek is in de bibliotheek op het Stadserf. Binnen-

komen vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. 

Naast de kredietcrisis en de klimaatcrisis is er ook 

nog de voedselcrisis. Crisissen zijn er om te over-

winnen en nieuwe ontwikkelingen te bevorderen. 

Dit laatste zal vooral centraal staan in het gesprek 

aan de Schie. 

Eerst bekijken we een deel van een indringende 

documentaire over productie en verdeling van 

voedsel op onze aarde:  We feed the world. Het 

bisdom Rotterdam heeft voor een jaar lang de 

rechten opgekocht om deze documentaire vrij te 

vertonen.  

Daarna bespreken we met deskundigen de moge-

lijkheden die ieder huishouden heeft om bewust te 

kiezen wat je wel óf niet in je boodschappenmand-

je doet bij Bas of Albert....  

Het ‘gesprek aan de Schie’ wordt mede voorbereid 

door de Raad van Kerken Schiedam, in het kader 

van één van de Werken van Barmhartigheid: de 

hongerigen voeden. 

Lidwien Meijer 

OECUMENE 

        RAAD VAN KERKEN 
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In de vorige Gorzenklokken is al melding gemaakt van 

`Gezond in Zuid´, een initiatief van Seniorenwelzijn, 

zorgcentrum François Haverschmidt, Clubhuis Zuid en 

de H.Hartparochie. Hieronder een overzicht  van de 

activiteiten in de komende weken. 

Woensdag 29 oktober 2008: Voorlichting over 

vergeetachtigheid. In de pastorie van de 

H.Hartkerk. (10.00-12.00u) Meer informatie bij 

Ted Konings 06-48405775. 

Zondag 2 november 2008: Luistermiddag in de 

H.Hartkerk: `Muziek waar je stil van wordt.´ 

Mede in het kader van Allerzielen. (13.30-

16.30u) Meer informatie bij Jolanda Konings 

010-4264417 of Lidwien Meijer 010-4266032. 

Dinsdag 4 november 2008: Spelletjestoernooi 

(bridge, klaverjassen, rummikub) bij Fr. Haver-

schmidt aan de Willem de Zwijgerlaan. (9.30-

11.30u) Meer informatie bij Anneke Verkaaik 

010-4735764 of 06-46497628. 

Dinsdag 11 november 2008: Spelletjestoernooi 

(bridge, klaverjassen, rummikub) in de 

H.Hartkerk in de Lekstraat. (9.30-11.30u) Meer 

informatie bij Anneke Verkaaik 010-4735764 

of 06-46497628. 

Dinsdag 18 november 2008: Spelletjestoernooi 

(bridge, klaverjassen, rummikub) in Wijkcen-

trum Zuid (Clubhuis) aan de Dwarsstraat. (9.30-

11.30u) Meer informatie bij Anneke Verkaaik 

010-4735764 of 06-46497628. 

Dinsdag 18 november 2008: Wijklunch in de pas-

torie van de H.Hartkerk. (vooraanmelding bij 

Clubhuis, Fatemeh Darrodi 010-4267297 of 

Corry Smits 010-4268711 / Ted Konings 06-

48405775) Kosten € 5,-.  

Woensdag 19 november 2008: Verwenmiddag 

voor ouderen in  Fr. Haverschmidt. (14.00-

16.00u) Programma en kosten nog niet bekend. 

Meer informatie bij Linda Lalleman 010-

4091333.  

Dinsdag 25 november 2008: Gezonde voeding 

eten en kopen in Clubhuis Zuid en AH-

supermarkt (10.00-13.30u) i.s.m. Careyn en Di-

etiste Mariëlle Mullier (informatie: 088-

1239988) 

Donderdag 27 november 2008: Workshop Medita-

tie (14.00-16.00u) door pater Leo de jong o.p. 

in de pastorie van de H.Hartkerk. Informatie bij 

Ted Konings 06-48405775. 
  

Al deze activiteiten van september 2008 t/m maart 
2009 zijn in een mooi boekje samengebracht. U 
kunt u exemplaren meenemen bij alle organiserende 
instanties. In onze parochie liggen boekjes in de 
pastorie en achterin de kerk. 

          GEZOND IN ZUID 
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Zaterdag 1 november 
Van 10.00-15.00 uur: rommelmarkt (zie blz.11) 

Om 11.00 uur: Allerzielen op de Beukenhof. 

Voor gaan pater L. de Jong en pastor L. Meijer. 
 

Zondag 2 november 

Allerzielen 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Canto-

rij / het Heilig Hartkoor. 

Orgel: Nel de Heer.  

Voorganger: pastoor 

W. Froger. 

Job 19,1.23-27a / Johannes 6,37-40 

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

Vanaf 13.30 uur: Muziek-luistermiddag (zie blz.15)  
 

Maandag 3 november  H. Hubertus 
 

Donderdag 6 november  

Alle H. verkondigers van het geloof in onze streken 
 

Vrijdag 7 november  H. Willibrordus 
 

Zaterdag 8 november  

6e Schiedamse Dag van de dialoog (zie blz.16)  
 

Zondag 9 november   
Kerkwijding Basiliek van 

St. Jan van Lateranen, 

hoofdkerk der Christenen. 

Om 09.45 uur Woord– en 

Communiedienst, met zang 

van het H. Hartkoor o.l.v. 

Henry de Wolf.  

Voorganger: mevr. Corry Smits. 

2 Ezechiël 47,1-2.8-9.12 / Johannes 2,13-22 

Na de viering reiken medewerkers van Amnesty 
International het maandelijks schrijfmateriaal  uit. 
Bedankt alvast! In de pastorie is er koffie en thee. 
 

Dinsdag 11 november    St. Maarten (van Tours) 

Pastorie 9.30 uur: Gezond in Zuid, spelletjes (zie blz.7) 
 

Zaterdag 15 november   H. Albertus Magnus 

AGENDA 

Jezus zei haar: `Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij 

gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in 

geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?  ́

Marta zei tot Hem: `Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias 

zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.´ Johannes 11, 25-27 

Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tem-

pel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wis-

selaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver. En tot de 

duivenhandelaars zei Hij: `Weg met dit alles! Maakt van het 

huis van mijn Vader geen markthal!´ Johannes 2,15-16 



 

9 

`Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wan-

neer het ogenblik daar is. Het is ermee als met een man die in het 

buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn 

dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen 

en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.  ́Marcus 13,33-34 

Zondag 16 november   
33e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel. 
Voorganger: pastoor R. Kuypers 
Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 / 
Matteüs 25,14-30 

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

Maandag 17 november   H. Elisabeth van Hongarije 
Openbare kerkbestuursvergadering om 19.30 uur in 
de pastorie. Iedereen is welkom. (zie blz.5) 
 

Dinsdag 18 november 
Wijkmaaltijd: 12.00 uur in de pastorie (zie blz.7) 
 

Vrijdag 21 november  
Opdracht van de H. maagd Maria in de tempel  
 

Zaterdag 22 november    H. Cecilia (zie blz..4) 
 

Zondag 23 november   
Christus, Koning van het heel-
al, 34e en laatste zondag van 
het liturgisch jaar 
Om  09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor.    Voorganger: 
pater A. Heeren SDB 

Ezechiël 34,11-12.15-17 / Matteüs 25,31-46 

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

Donderdag 27 november 
Pastorie 14.00 uur: Gezond in Zuid, meditatie (zie blz.7) 
 

Vrijdag 30 november   
Eerste Adventszondag 
Om 09.45 uur Woord– en 

Communiedienst met zang van 

The Young Christian Singers 

& combo o.l.v. Tom Emme-

rich. (zie blz.16) Voorganger: 

pastor Lidwien Meijer. 

Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8 / Marcus 13,33-37 
 

 

 

 

 

 
Na de viering is er een deurcollecte t.b.v. Solidaridad. 
Vervolgens is er koffie en thee in de pastorie. 

Tenslotte trad ook de dienaar die het ene talent had gekre-

gen naar voren en zei: `Heer, ik heb ervaren dat gij een hard 

mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnen-

haalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang 

en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge 

uw eigendom terug.´ Matteüs 2,15-16 

Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en verge-

zeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon 

van glorie. Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht wor-

den en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een 

scheiding maakt tussen schapen en bokken. Matteüs 25, 31-32 



 

10 

 
 

. 
 

 

Dit jaar valt Allerzielen op een zondag, 2 novem-

ber. Op Allerzielen wordt stilgestaan bij alle over-

leden parochianen. De zang wordt verzorgd door 

de Cantorij / het H. Hartkoor. Orgel: Nel de Heer.  

Pastoor W. Froger zal voorgaan. Aanvang: 9.45 uur. 

Er zal speciale aandacht zijn voor de overledenen 

die ons sinds Allerzielen 2007 zijn voorgegaan:  
 

Petronella Geertruida KouwenhovenPetronella Geertruida KouwenhovenPetronella Geertruida KouwenhovenPetronella Geertruida Kouwenhoven    
Henricus Eustacius BrouwerHenricus Eustacius BrouwerHenricus Eustacius BrouwerHenricus Eustacius Brouwer    

Petronella Johanna Catharina van Dorst Petronella Johanna Catharina van Dorst Petronella Johanna Catharina van Dorst Petronella Johanna Catharina van Dorst –––– van  van  van  van 
de Waterde Waterde Waterde Water    

Johanna de Vaal Johanna de Vaal Johanna de Vaal Johanna de Vaal ---- Figee Figee Figee Figee    
Lijntje Bisiacchi Lijntje Bisiacchi Lijntje Bisiacchi Lijntje Bisiacchi ---- Pijl Pijl Pijl Pijl    
Hendrik Jacobus Toet Hendrik Jacobus Toet Hendrik Jacobus Toet Hendrik Jacobus Toet     

Johanna Elisabeth Hermse Johanna Elisabeth Hermse Johanna Elisabeth Hermse Johanna Elisabeth Hermse ---- Feelders Feelders Feelders Feelders    
Johanna Hendrika Hoogstraten Johanna Hendrika Hoogstraten Johanna Hendrika Hoogstraten Johanna Hendrika Hoogstraten ---- Liesker Liesker Liesker Liesker    

Johanna Alida Liduina van der Pas Johanna Alida Liduina van der Pas Johanna Alida Liduina van der Pas Johanna Alida Liduina van der Pas ---- van Mil van Mil van Mil van Mil    
Cornelis van DuikerenCornelis van DuikerenCornelis van DuikerenCornelis van Duikeren    

Liduine FrankenLiduine FrankenLiduine FrankenLiduine Franken    
Antonius Cornelis van DuynAntonius Cornelis van DuynAntonius Cornelis van DuynAntonius Cornelis van Duyn    

Elisabeth Helena van Noordt Elisabeth Helena van Noordt Elisabeth Helena van Noordt Elisabeth Helena van Noordt ---- Arkesteijn Arkesteijn Arkesteijn Arkesteijn    

Martin WeberMartin WeberMartin WeberMartin Weber     

Josephina Petronella Clara Burger Josephina Petronella Clara Burger Josephina Petronella Clara Burger Josephina Petronella Clara Burger ---- Vierboom Vierboom Vierboom Vierboom    
    

Onderstaand gedicht is opgenomen op het bidprentje 

Allerzielen 2008. 
 

Weefsel 

Eens werd je uit het niets 

in diepe duisternis, 

geweven in de moederschoot 

en prachtig kwam je aan het licht. 

Je ging de weg die jij alleen kon gaan, 

ten einde toe. 

Nu ben je van ons weg. De draad is gebroken 

het leven houdt de adem in. 

Eindpunt. Eind-punt? 

 

De draad wordt voortgetrokken. 

Over alle dood. 

De wever maakt een nieuw begin. 

De liefde blijft toch weven. 

En jij blijft jij, een gouden draad 

geregen door ons leven. 

Onzichtbaar en onkenbaar eens, 

maar nu gekend, 

je naam voor altijd in ons hart geweven. 

BIJZONDERE VIERINGEN (1) 
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Talenten 

“Eigenlijk voel ik een beetje mee met de derde bedien-

de”, vertelde een vrouw in de Bijbelkring die de parabel 

uit Matteüs 25,14-30 bespreekt. De derde bediende 

heeft van zijn heer een talent gekregen en begraaft het 

in de grond omdat hij bang is het te verliezen. “Hij 

draagt zo weinig bagage met zich mee en kan zichzelf 

niet tot daden zetten. En dan is hij ook nog bang voor 

zijn baas en doet hij precies het verkeerde.” 

Op het eerste gezicht lijkt dit medelijden op zijn plaats. 

Maar als je preciezer kijkt, wordt duidelijk dat de derde 

bediende helemaal niet angstig is. Hij heeft alleen geen 

zin om zich met datgene bezig te houden, wat zijn baas 

hem opgedragen heeft. Dat hij een talent uitgereikt heeft 

gekregen (toch een geweldig bedrag in die tijd), interes-

seert hem helemaal niets. Hij ontwikkelt geen fantasie, 

geen moed om er iets mee te doen. En tot slot geeft hij 

zijn baas de schuld, omdat die hem zo´n angst had be-

zorgd, dat hij niets meer durfde te doen. 

Het kerkelijk jaar loopt ten einde. Wij vieren de laatste 

zondag Christus Koning en worden zo herinnerd aan 

het wederkomen van de Heer. En het gedrag van de 

derde dienaar doet bij mij ongemakkelijke vragen opko-

men: het gaat om het hemelrijk – wat doe ik om dat 

dichterbij te brengen? Met hoeveel moed en fantasie 

draag ik er aan bij? Verstop ik mijn talent, mijn inzet, 

mijn geloof, zodat anderen geen kans krijgen om kennis 

te nemen van het Rijk Gods? En geef ik dan de schuld 

aan God, dat het in de wereld, in dit land, in de stad of 

in de wijk of straat zo donker blijft? Wat doe ik met het 

talent dat ik heb gekregen? 
Christina Bramkamp 

BIJBEL EN GELOOF 
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Op het eind van de viering van 5 oktober j.l. sprak 

Henry de Wolf namens het kerkbestuur onder-

staande woorden tot pater De Rooij, ter gelegen-

heid van zijn 40-jarig priesterjubileum. 
 

Geachte pater De Rooij, beste Koos, 
 

Voor de gasten van vanochtend, het Don Bosco-

koor en kerkgangers van andere parochies, zal ik 

eerst toelichten wie pater De Rooij is. En mis-

schien kan het voor eigen parochianen ook geen 

kwaad om uit te leggen wie pater De Rooij is. 

Want pater De Rooij doet zijn werk voor de 

H.Hartparochie voornamelijk op de achtergrond, 

of- zoals hij het zelf pleegt te zeggen: “ik ben een 

bestuurder op afstand”.  
 

Pater De Rooij is het hoofd van onze parochie, de 

voorzitter van het kerkbestuur. 

Vanaf 1981, het jaar waarin pastoor Donkers met 

emeritaat ging, heeft onze parochie administrators 

gehad, afgewisseld door de 10e pastoor van onze 

parochie, Thijs van Zaal en de 11e pastoor, pater 

Herman Lieberom. Pater De Rooij is de 4e èn 5e 

administrator van onze parochie. Vanaf september 

1990 tot februari 1994 en vanaf augustus 1999 tot 

nu. Totaal een kleine 13 jaar heeft hij de parochie 

geleid en misschien komt daar nog enige tijd bij, 

tot onze parochie is opgegaan in een cluster. 
 

Pater De Rooij vierde afgelopen maand zijn 40-

jarig priesterjubileum, en het is daarom dat wij 

hem hier in het zonnetje willen zetten. Wij hebben 

zeer veel waardering voor jou, Koos, voor de wijze 

waarop je belangeloos de soms lastige taak op je 

hebt genomen om onze parochie te leiden. Meestal 

– zoals reeds gezegd – op afstand, want je vindt 

dat de vitaliteit van een parochie uit de eigen paro-

chiegemeenschap moet komen. Maar als er proble-

men waren, waar de vrijwilligers onderling niet 

uitkwamen, werd er nooit tevergeefs een beroep op 

je gedaan. De jaren na 2003 waren bepaald roerig 

te noemen. Het dekenaat adviseerde de bisschop 

om deze kerk te sluiten. Daarop heeft de parochie 

veel activiteiten ontplooid en heeft de Vrienden-

stichting en de Clubvan100 het geld bijeengebracht 

om de restauratie van de kerkgebouwen – die mo-

menteel in volle gang is – te bekostigen. En ook de 

komende jaren zullen roerig zijn: voor de deur 

staat de komst van het cluster Nieuwe Maas, waar-

in de parochies van Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis samen zullen gaan. 

DANKWOORD 
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Om jou te feliciteren met het 40-jarig priesterschap 

en de jaren waarop je je hebt ingezet voor onze pa-

rochie, wil het kerkbestuur je graag een attentie ge-

ven waar de afgelopen jaren en de komende jaren 

in worden gespiegeld. Een passend boek, met de 

titel: “De Kunst van leiderschap in tijden van ver-

andering”. Dit prentenboek heeft op de voorkant 

een schilderij van Hugo Simberg, geheten “De ge-

wonde Engel”. Op het schilderij dragen twee boe-

renjongens een neergestorte engel op een baar. De 

engel staat voor het hoge ideaal. De twee jongens 

die met beide benen op de grond staan, voor de da-

gelijkse gang van zaken. Het hogere ideaal kun je 

hier vergelijken met het streven om de kerk gereed 

te maken voor de komende 20 jaar. Terwijl het da-

gelijkse werk voor de parochianen van hier en nu, 

wel door moet blijven gaan. En dat vraagt soms 

kunst- en vliegwerk (van een leider). We hopen dat 

dit boek je daarbij mede kan inspireren.   
 

Graag voegt het kerkbestuur er een cadeaubon aan 

toe, zodat je er een mooie fles wijn bij kunt kopen 

en je het boek met nog meer genoegen kunt lezen.  

Koos, van harte gefeliciteerd met je jubileum en 

bedankt voor je inzet en leiderschap.  

 

 

 

 
 

Communiefeest 2009 

In 2009 zal er weer, voor alle kinderen die dat wil-

len, gelegenheid zijn om de Eerste Heilige Com-

munie te doen in onze kerk.  

Kent u kinderen die hiervoor wellicht in aanmer-

king komen (uit groep 3, 4 of 5) geef dit berichtje 

dan alvast door aan de ouders.  

Ze kunnen zich al aanmelden via: l.meijer@alice.nl 

Of telefonisch: 06-54946244.  

Nadere bijzonderheden, over voorbereiding en vie-

ring, komen in de volgende Gorzenklok.  
 

Lidwien Meijer 

COMMUNIEFEEST 
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23 november: Diaconaction 

Diaconaction, het jongereninitiatief dat vorig jaar 

2500 jongens en meisjes in actie bracht voor ‘het 

goede doel’, gaat op herhaling. Ook in onze paro-

chie. Op 23 november zullen jongeren in de Heilig 

Hart geld inzamelen voor een diakonaal project. 

Welk doel, en wat we gaan doen, dat moet alle-

maal nog duidelijk worden. Dé kans dus voor ie-

der met een goed idee om dit naar voren te bren-

gen. Wie weet wordt het uitgevoerd, het kan nog! 

De eerste actievergadering moet nog komen. 

Vorig jaar werd 336 euro ingezameld voor de 

Van Harmelen Conservation Fund, dat een nieuw 

schoolgebouw in Kenia realiseert.  We bakten 

taart, hielden de kinderen zoet en wasten tussen 

de bedrijven door een paar – tig – auto’s. 

Dit jaar is het actieweekend 21, 22 en 23 novem-

ber. Wij willen in ieder geval op de zondag in 

actie gaan. Voor ieder die mee wil doen: bel even 

Janet: 06-22235696. En voor wie meer wil weten: 

www.jongkatholiek.nl/diaconaction.  
 

Ted Konings 

 
 

Het op 16 november gelezen evangelie over de 

talenten stelt ook een kritische vraag aan de kerk: 

hoe wordt er in de kerk omgegaan met talenten. 

Worden alle talenten gelijk gewaardeerd? Krijgen 

alle talenten de kans zich te ontplooien? Of zijn 

er toch drempels? 
(Uit: Image, Arbeitshilfe für Pfarrbriefe) 

KERK EN OPINIE 

DIACONNECTION 2008 



 

15 

 

 

 
 

Op zondag 2 november is er een muziekluister-

middag in onze kerk. Deze middag gaan we in de 

kerk luisteren naar elkaars muziek. Mensen bren-

gen zelf CD's mee en lichten hun keuze toe. Deze 

toelichting kan ook op een briefje staan. Dan lezen 

wij, namens u, de toelichting voor.  
 

We beginnen dan om 14.00 uur. Een uur lang gaan 

we luisteren. Dan is er een pauze van een half uur. 

(In die pauze kunt u voor het tweede uur van de 

middag CD's inbrengen). Daarna (vanaf 15.30 uur) 

is er nóg een uur muziek-luisteren.  

U mag uiteraard ook komen om alleen maar te luis-

teren… Jolanda, die veel weet van muziek, zal bij 

de keuzes korte achtergrondinformatie geven, over 

componist en stroming.  

Welke muziek kan er worden ingebracht? Het gaat om 

muziek waar je stil van wordt, waar je gelukkig van 

wordt, die je raakt, ontroert, inspireert.  

Vanaf half 2 kunt u de CD's inbrengen bij Jolanda 

Konings en Lidwien Meijer. Zet ook uw naam erop! 

Mocht uw keuze niet in uw kast staan, maar weet u 

wel de titel en componist: schrijf die gegevens op 

een briefje en doe het in de brievenbus van de pas-

torie, Lekstraat 55. Heeft u een computer, een email 

sturen kan ook: jolanda.konings@de-wolf.nl.  

Deze activiteit maakt deel uit van het programma 

Gezond in Zuid (zie blz.7). Meer informatie bij Lid-

wien Meijer en Jolanda Konings.  
 

 

 
Op woensdag 22 oktober 2008 is op 80-jarige 

leeftijd overleden 
 

Josephina Petronella Clara 
Burger-Vierboom 

 

Gedenken wij de overledene en haar 

nabestaanden in onze gebeden. 
 

 
 

 

Wie bang is voor scherts, heeft niet 
veel zelfvertrouwen. 

Frans gezegde 

MUZIEK-LUISTERMIDDAG 

SPREUK VAN DE MAAND 

       FAMILIEBERICHTEN 
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Op zondag 30 November is het koor `The Young 

Christian Singers´ te gast in onze kerk. Niet 

alleen verzorgen zij het muzikale deel van de 

viering, ook de teksten worden door het koor ver-

zorgd. Voorganger is pastor Lidwien Meijer. 
 

Het koor TYCS bestaat uit ruim 50 leden en heeft 

een eigen begeleidingsgroep. Het geheel staat on-

der leiding van dirigent Tom Emmerich. Thuis-

basis is de Hildegardiskerk in Rotterdam-Noord. 

Het repertoire varieert van Beatles tot Bach. 

Meer informatie over het koor: www.tycs.nl. Se-

cretaris is Anneke Witjens (010-4551213).   
 

 

 

Zaterdag 8 November: Dag van de Dialoog 

Net als voorgaande jaren gaan tijdens de, inmid-

dels landelijke, Dag van de Dialoog enkele hon-

derden mensen met elkaar in gesprek. U zit met 

circa acht personen aan tafel en wisselt persoon-

lijke ervaringen met elkaar uit. Een gesprekslei-

der zorgt ervoor dat het een dialooggesprek is, 

waarbij de deelnemers voldoende aandacht en 

ruimte voor elkaar krijgen. Het gaat er niet om 

elkaar te overtuigen of elkaars verschillen te be-

nadrukken. Het is een ontdekkingstocht naar wat 

mensen bindt. Na het gesprek bieden wij de deel-

nemers een heerlijke lunch aan. Praten en lekker 

eten gaan immers goed samen. 

De dag duurt van 10.00 uur tot plm. 15.00 uur. (zie 

ook: www.schiedamindialoog.nl) Onze parochie 

zit in het organiserende platform. Meer informa-

tie en aanmelding bij Corry Smits (010-4268711). 
 

 

 

HUMOR IN DE KERK 

BIJZONDERE VIERINGEN (2) 

    SCHIEDAM IN DIALOOG 


