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Het loopt al weer aardig naar het eind van het jaar, 

zeker het kerkelijk jaar. De advent begint dit jaar 

eind november. In de liturgie lezen we teksten over 

de eindtijd. De verschillende evangelisten beschrij-

ven die tijd in soms afschrikwekkende beelden. Er 

zullen tekenen komen aan maan en sterren en aller-

lei rampen zullen de mensheid overkomen. De ge-

wijde schrijvers gaan uit van het wereldbeeld van 

hun tijd. Zij zagen de wereld nog, zoals die in het 

boek Genesis beschreven is: de aarde als een platte 

schijf met een koepel erboven waar zon, maan en 

sterren aan bevestigd zijn. Een dergelijke opvatting 

is al eeuwen verouderd. Wij hebben weet van zon-

nestelsels, van de aarde die om onze zon draait met 

een aantal andere planeten. 

En als er al zo iets is als een eindtijd… dan zal dat 

voor ons zijn als de zon uitdooft en dus onze aarde 

niet meer voldoende verwarmd wordt om leven 

mogelijk te maken.. Maar daar behoeven we ons 

geen zorgen om te maken. Want hoogstens de na-

tuurkundigen kunnen berekenen over hoeveel eeu-

wen de zon zijn kracht verliest. 

Weg dus met die Bijbelse beelden? Verwijzen naar 

het land der fabels ? Dat zou jammer zijn, of beter 

nog: geen recht doen aan de eigenlijke bedoeling 

van die verhalen. Sommige mensen zien in de ram-

pen die in onze tijd plaatsvinden, zowel de natuur-

rampen als de oorlogen in zoveel landen, de door 

de bijbel aangekondigde tekenen van de eindtijd. 

Dat is een verkeerde manier om de bijbel te lezen. 

Want telkens als mensen een jaar of zelfs dag aan-

wijzen voor het eind der tijden, dan blijkt hoe ver-

keerd men die verhalen uit de schrift begrijpt. 

Ook zijn die verhalen er niet voor om ons schrik 

aan te jagen. Als we zo met onze wereld en met 

elkaar blijven om gaan, als helaas op veel plaatsen 

gebeurt, dan  dragen we bij aan het ten ondergaan 

er van. En er klinken heel wat waarschuwingen, 

dat we beter met de grondstoffen om moeten gaan, 

willen we ze niet uitputten. Dat we op een aantal 

punten anders met ons milieu moeten leven om het 

voortbestaan van onze aarde niet in gevaar te bren-

gen, staat vast. Recent nog horen we dat we dras-

tisch onze voedselproductie moeten aanpassen om 

de wereldbevolking over enige tijd nog voldoende 

te kunnen voorzien van eten en drinken. 

Allemaal bespiegelingen naar aanleiding van de 

teksten over de eindtijd. Misschien is dat een 

beetje de bedoeling: dat we bewuster gaan leven. 

Dat we ons realiseren dat we onze aarde niet mo-

gen uitbuiten, dat we die in beheer hebben gekre-
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gen om te zorgen dat iedereen er in vrede kan le-

ven en dat iedereen ook voldoende kansen krijgt 

om een menswaardig bestaan te leiden. 
Daar kunnen we in het groot en in het klein alle-

maal onze bijdrage aan leveren. Laten we dan ook 

zo naar het eind van het (kerkelijk) jaar toe leven. 

Daar hoort  bij: dat we ons bewust zijn dat ook wij  

allemaal sterfelijke mensen zijn. Daarom vieren 

we aan het begin van de maand Allerheiligen en 

Allerzielen: onze bestemming is te leven in Gods 

liefde, ook over de grens van ons bestaan heen. En 

willen we daar helemaal klaar voor zijn, dan valt er 

voor ieder van ons nog wel wat goed te maken. 

Voor u en al de uwen: alle goeds, Gods zegen en 

een mooie afronding van het jaar. 
 

Dat wenst u: J.F. de Rooij scj, adm. par.  
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 1 november 
Antonius Maria Beukers, over leden ouders Broeren, 
fam Bosman , familie Van der Burg, Josephina Pe-
tronella Clara Burger–Vierboom, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Christiaan Gosens, 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 8 november 
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, 
Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, Gerarda Hersbach, 
ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Go-
defridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Pe-
trus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  
Adrianus Henricus Osterholt, ouders Van der Pas – 
Van Mil, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Pot-
ten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Josephus Vredebregt, Piet Wijnen, Luud en Lenie 
van 't Zelfde.  
  

Zondag 15 november 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, 
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Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Go-
defridus Hulspas, Hubert Everard Maria - Melchers, 
Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – 
Franken, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Rontel-
tap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Luud en Lenie van ’t Zelfde 
  

Zondag 22 november 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 
Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – 
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelf-
de. 
 

Zondag 29 november 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pas-
toor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen 
Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – 
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 
Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelf-
de. 

 
 
 
 
 

Vordering clustervorming 

Op 1 september vond er een nieuw overleg plaats 

in het verband van het komende cluster "Nieuwe 

Maas", met dit keer de parochie St. Liduina – OLV 

Rozenkrans ook vertegenwoordigd. De vertegen-

woordiger van deze parochie schoof voor het eerst 

aan bij het overleg, dit keer in de pastorie van de 

Heilig Hartparochie in de Schiedamse Gorzen.  

De deelname van de parochie van de basiliek in de 

clustergesprekken, werd mogelijk na overleg tus-

sen deze parochie en het bisdom. Dat is er in uitge-

mond dat de bisschop besloten heeft dat het cluster 

zal gaan bestaan uit een federatie van twee paro-

chies: die van de basiliek en de fusieparochie van 

de andere vijf huidige parochies in het Waterweg-

gebied. De vertegenwoordiger van de parochie St. 

Liduina – OLV Rozenkrans stelde dat nu dit is be-

sloten, zijn parochie 'volledig wil samenwerken 

met de andere parochies in het cluster'.  

Niet alle parochies kunnen zich vinden in de geko-

zen constructie. Hierover werd gesproken. 

Conclusie was dat de voorgestelde organisatie-

vorm de 'op één na beste keus is'. "Als in een be-

paalde situatie naar inschatting van de bisschop 
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een ideale opzet niet haalbaar blijkt, gaan we op 

zoek naar andere opties", aldus de vertegenwoordi-

ger van het bisdom in het overleg. 
 

Vooruitlopend op de clustervorming, die op 1 ja-

nuari 2011 zijn beslag moet krijgen, is de verschil-

lende parochie-administrators werkzaam in het 

clustergebied, gevraagd naar hun mogelijkheden 

en wensen. Op 1 januari aanstaande gaat immers 

pastoor Charles 

Duynstee aan de 

slag in het cluster, 

in de functie van 

moderator. Daar-

mee is er een nieu-

we kapitein op het 

schip benoemd en 

was de vraag wat de 

huidige 'eerste 

stuurmannen' van 

de verschillende gemeenschappen te doen stond. 

De zeereerwaarde pater drs. J.F. de Rooij s.c.j., de 

zeereerwaarde pater drs. L.R.A. Leo de Jong o.p. 

en de zeereerwaarde heer drs. A.C.M. de Lange, 

nu eerstverantwoordelijken voor de parochies 

Andreas, Petrus en Paulus (Maassluis), Heilig Hart 

(Schiedam), St. Jan de Doper – Visitatie 

(Schiedam), Willibrord (Vlaardingen) hebben laten 

weten hun administratorschap over te willen dra-

gen aan pastoor Duynstee. Zij blijven naar vermo-

gen betrokken bij de parochies.  

Het clusteroverleg werkt verder aan het vaststellen 

van de 'uitgangspunten voor de clustervorming' en 

het samenstellen van een zogenaamde barometer, 

die een inventarisatie is van de activiteiten en 

werkgroepen van de verschillende parochies. 
 

Stuurgroep Cluster "Nieuwe Maas" 

 
Vijfde bijeenkomst pre-clusterberaad 

Inmiddels heeft ook het vijfde overleg plaatsge-

vonden, en wel op 15 oktober j.l. Een gedetailleerd 

verslag is nog niet beschikbaar. De resultaten zijn 

dat er vrijwel overeenstemming is over de uit-

gangspunten voor de samenwerking. Het enige 

punt waarover nog overleg gaande is, is de formele 

structuur van de samenwerking en daarmee samen-

hangend, de onderlinge stemverhouding in de toe-

komstige besturen. 

Volgens planning zal in december een begelei-

dingsgroep worden samengesteld met vertegen-

woordigers uit de parochies en het toekomstige 

pastorale team. Deze groep zal de clustervorming 

gaan uitvoeren. 
Henry de Wolf 

Secr. kerkbestuur 
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Rk activiteiten 

Een nieuwe internetpagina voor rooms-katholieken 

is onlangs gelanceerd. Rk.activiteiten.nl verzorgt 

een overzicht van de vele bijeenkomsten, evene-

menten en afspraken die er door of voor katholie-

ken worden georganiseerd. Meer dan zeshonderd 

activiteiten staan er momenteel op de site. Ideaal 

om op ideeën te komen voor een dagje uit, of om 

onze eigen activiteiten bekend te maken. Voor ie-

der die geïnteresseerd is: www.rkactiviteiten.nl. 
 

Passiespelen Tegelen 

Tegelen in Noord-Limburg maakt zich op voor de 

Passiespelen. Iedere vijf jaar worden deze sinds 

1931 gehouden, volgend jaar voor de 19de keer.  

In totaal zullen er 23 voorstellingen worden gege-

ven, meestal op zondagmiddag. Kaarten zijn nu al 

te koop via de website www.passiespelen.nl, en 

telefonisch (0900-5559798). 

De Passiespelen 2010 kennen nieuw gecomponeer-

de muziek, nieuwe kostuums en een nieuw decor. 

Meer dan 400 mensen werken aan de spelen mee. 

Voor wie op de hoogte wil blijven: via de site kunt 

u zich abonneren op de nieuwsbrief. 
 

Religie & humor 

Verdragen humor en religie elkaar? Of moet datge-

ne wat 'heilig' is, ontzien worden? Een actuele 

vraag - denk aan de Deens spotprenten van de is-

lamprofeet Mohammed -. 

De expositie 'Religie & humor, Nederland anno 

2009' probeert een antwoord te geven op deze 

vraag. Ze probeert de bezoekers bewust te maken 

van de vele gezichten en gradaties die humor kan 

hebben in verband met religieuze onderwerpen.  

De tentoonstelling in Oriëntalis (de voormalige 

Heilige Landstichting) in Nijmegen is te zien tot 

31 jan. 2010. Info: www.museumparkorientalis.nl. 
 

Concert Vlaardingen 

Het Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen verzorgt 

op 29 november een liederenconcert in de Lucas-

kerk. Op de rol staan liederen van onder meer Mo-

zart, Schubert en Brahms. Onze parochie is verte-

genwoordigd in het koor.  

Het concert in de kerk aan de Vlaardingse Hoog-

straat begint om 14.30 uur en de toegang is € 10.  

Voor wie er echt een zondagmiddagje 'uit' van wil 

maken, kan bij De Elegast op de Markt 39 in 

Vlaardingen deelnemen aan een High Tea, georga-

niseerd i.s.m. het koor. De High Tea begint om 

16.00 uur. Het arrangement kost € 33,00. 

BIJ DE BUREN 
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Moskeebezoek 

Op zaterdag 21 november wordt er om 14.00 uur 

een bezoek aan de moskee (Schaepmansingel) ge-

organiseerd. Opgave/info bij Lidwien Meijer.  

 

 

 

 
 
 

Allerzielen op de Beukenhof 

Op zaterdag 31 oktober is de jaarlijkse Allerzielen-

viering op de 'Beukenhof'. Aanvang: om 11.00 uur. 

Voorganger is mgr. P.M. Vismans. Medewerking 

verleent het herenkoor 'In Honorem Dei' van de 

Liduina-basiliek. Na afloop wordt u nog een kopje 

koffie of thee aangeboden en kunt u de begraaf-

plaats, het columbarium of de urnentuin bezoeken.  
 

Allerzielen in de H. Hartkerk 

In het kader van Allerzielen is er op maandag 2 

november een Woord- en Communiedienstdienst 

ter gedachtenis van alle overleden gelovigen.  

Er zal speciale aandacht zijn voor de overledenen 

die ons sinds Allerzielen 2008 zijn voorgegaan: 
 

Henderina Maria Wilhelmina  
Vermeulen – Schoenmakers 

 

Piet Aalsma 
 

Johanna Maria Feelders 
 

Adrianus Henricus Osterholt 
 

Hendricus Cornelis van Kruiningen 
 

Jozef Christiaan Gerhard Kimah 
 

Johanna Theresia Liduina  
Broeren – Schoenmakers 

 

Hyronimus Gunneweg 
 

Franciscus Bernardus Bosman 
 

Maria Wilhelmina Liduina Scheepers – Voorwald 
 

Christiaan Gosens  
 

Aanvang: 19.00 uur. Voorganger is mevr. Corry 

Smits. Met samenzang en orgelspel van Nel de Heer. 
 

Koor The Messengers  

Op zondag 29 november zal de 1e adventsviering 

verzorgd worden door het ritmische koor The Mes-

sengers o.l.v. Ben de Bruijne. Van harte aanbevolen! 

 

 

 
 

Kwaad zijn kost energie, 
kwaad blijven kost vriendschap  

Bond zonder Naam 

BIJZONDERE VIERINGEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Christus Koning van het heelal 
Jezus antwoordde Pilatus: "Mijn koningschap is niet 

van deze wereld. Als dat van deze wereld was, hadden 

mijn dienaars er wel voor gevochten dat ik niet aan de 

Joden werd uitgeleverd."  (Johannes 18,36) 
 

Breng in de kring van 'katholieken boven de zestig' 

het feest van Christus Koning ter sprake en voor je 

het weet zit je midden in het Rijke Roomsche le-

ven. In verhalen over de tijd, dat dit feest nog op 

de laatste zondag van oktober gevierd werd. Meis-

jes van een jaar of tien kregen een lange witte jurk 

aan, een blauwe sjerp schuin over de schouder en 

een palmtak in de hand. Als bruidjes liepen ze ver-

volgens in processie naar de kerk, naar het beeld 

van Christus Koning, dat voor de gelegenheid ge-

tooid was met een aureool van brandende lichtjes. 

En de hele parochie zong uit volle borst "Aan U, o 

Koning der eeuwen, aan U blijft de zegekroon". 

In die verhalen klinkt vaak een zekere weemoed 

door, misschien zelfs wel heimwee. Maar je hoort 

ook andere reacties, van mensen die de waarde van 

deze uitbundigheid relativeren en wijzen op het 

triomfalisme dat eruit sprak. Voor hen roept deze 

entourage een voltooid verleden tijd op, de sfeer 

van "Roomsen, dat zijn wij met hart en met ziel". 

Althans, zo verlopen de discussies bij mij thuis. 

Wie heeft er nu gelijk? Laten we eens kijken of de 

geschiedenis van het feest van Christus Koning en 

bijbehorende bijbelteksten kunnen helpen die 

vraag te beantwoorden. 
 

Instelling door paus Pius XI  

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius 

XI, bij gelegenheid van de 1600ste gedenkdag van 

het Concilie van Nicea. Dit concilie werd in 325 

bijeengeroepen als reactie op het Arianisme. Vol-

gens deze leer was Christus slechts een superieur 

mens, geen Zoon van God. De concilievaders gin-

gen de ketterij krachtig te lijf en stelden daartoe 

onder meer de tekst van de geloofsbelijdenis vast – 

het 'Credo in unum Deum' dat we nog steeds bid-

den. 

Zou Pius XI in het Europa van zijn tijd parallellen 

gezien hebben met die beginmoeilijkheden van de 

kerk? Ik vermoed van wel. De heerszucht van ko-

ningen, keizers en tsaren had in de Eerste Wereld-

oorlog miljoenen slachtoffers gemaakt. Met de 

Russische revolutie was het communisme een fac-

tor van belang geworden. En in de Verenigde Sta-

ten heerste euforie over de hoogconjunctuur. Met 

andere woorden: er vielen nieuwe vormen van ket-

HEILIGEN 
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terij te bestrijden: geweld en machtsmisbruik, maar 

vooral ook eigenbelang en materialisme. De mens 

leek zich oppermachtig te 

voelen en niet langer een God 

boven zich te erkennen. Voor 

de Kerk was dit aanleiding 

om te proberen, de mensen te 

herijken, opnieuw af te stem-

men op wat werkelijk van 

waarde is. In de manier 

waarop de Kerk dit deed – 

met een encycliek en een uit-

bundig gevierd nieuw kerke-

lijk feest – toont ze zich, dat 

kan niet anders, een kind van 

haar tijd. 
 

Accentverschuiving na 2e Vaticaans Concilie 

Met de liturgievernieuwing van het Tweede Vati-

caans Concilie werd het feest van Christus Koning 

verplaatst naar de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar. En daarmee kreeg het een ander accent. Die 

zondag is immers ook de laatste zondag vóór de 

Advent. De Advent, geen tijd van uitbundig feest-

vieren, maar van verwachting, van inkeer in ons-

zelf. Over vier weken vieren we de nederige ge-

boorte van onze Verlosser. Hij komt ter wereld in 

een stal, maar zal toch 'Koning van het Heelal' 

worden.  
 

Hoop 

Eén van de evangeliën die op Christus Koning 

worden gelezen schetst Jezus als een koning die 

recht spreekt over Zijn onderdanen en aangeeft wie 

er in Zijn Rijk mag wonen. De tekst van Matteüs  

(25, 31-46) is overbekend, maar wie hem leest en 

herleest ontdekt hoe bijzonder Jezus' criteria eigen-

lijk zijn.  

Allereerst is daar hun eenvoud. Iedereen kan aan 

de eisen voldoen. Je hebt geen bijzondere gaven of 

ingewikkelde schoolopleiding nodig om wat van je 

eten of je kleding, je tijd en je aandacht te geven 

aan hen die dat nodig hebben.  

De criteria die Christus hanteert zijn bovendien 

tijdloos en universeel. In de Middeleeuwen waren 

ze net zo geldig als nu. Liefde en barmhartigheid 

zijn de fundamenten van ons mensenbestaan en 

kennen geen beperking in tijd en ruimte. Daardoor 

blijven Christus’ normen actueel en zullen ze uit-

eindelijk triomferen over die van welke beul of 

dictator dan ook. 

Vandaar de uitbundigheid van het feest van vroe-

ger – een uitbundigheid die uitdrukking was van 

hoop, hoop voor de toekomst. Misschien was die 

uitbundigheid dus niet eens zó misplaatst.  
 

(ingekorte overweging van Marjolein van Tooren, 2008) 
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Kerktaxi 

We worden allemaal iedere dag een dagje ouder. 

Soms kan dat betekenen dat ons voetenwerk ach-

teruit loopt. Jammer als we de tango niet meer 

kunnen dansen. Maar toch wel een beetje verve-

lend wordt het als iets vanzelfsprekends als een 

zondagse kerkgang problemen gaat opleveren, om-

dat het loopje naar de kerk een te grote inspanning 

wordt.  

Als kerkgemeenschap laten we dat natuurlijk niet 

op ons zitten. Want met eenvoudige middelen kun-

nen we er voor zorgen dat de minder mobiele me-

deparochiaan toch op het gemak de kerk bereikt. 

Die truc-speciaal heet auto. 

Daarom hier de verzekering aan iedereen die ter 

kerke wil gaan en niet weet hoe er te komen: een 

belletje volstaat om u op zondag in de kerk te krij-

gen. Doe dat telefoontje liefst enkele dagen van 

tevoren. Bel: 06-48405775.  

Ted Konings  
 

 

 

 

 

 
 

Uitnodiging 
Op maandagavond 16 november wordt in  

de pastorie een informatie/vragen-halfuurtje  

gehouden. Aanwezig is het kerkbestuur.  

Aanvang: 19.30 uur. 
 

 

Twee keer per jaar nodigt het kerkbestuur parochi-

anen en andere belangstellenden uit om de gang 

van zaken in onze parochie te bespreken. De voor-

gaande jaren had dit de vorm van een presentatie 

door verschillende leden van het kerkbestuur, 

waarna er gelegenheid was tot het stellen van vra-

gen over alles wat er in onze parochie speelt. 

Dit keer laat het kerkbestuur de presentaties ach-

terwege en wordt er ongeveer een half uur gele-

genheid geboden tot het stellen van vragen of het 

doen van suggesties. Over financiën, de dagelijkse 

gang van zaken, de kelder onder de kerk, het op-

gaan van onze parochies in een cluster, etc., etc. 

Belangstellenden kunnen een exemplaar van de 

begroting 2010 meenemen. 

U bent allen welkom! 

Het Kerkbestuur  

DOOR U VOOR U 

KERKBESTUUR (1) 
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Zaterdag 31 oktober Allerzielenviering Beukenhof 
De dienst heeft plaats in de aula van de begraaf-
plaats en crematorium 'De Beukenhof'.  
Aanvang 11.00 uur  
(zie onder 'BIJZONDERE VIERINGEN' op blz. 6) 
 

Zondag 1 november 
Allerheiligen, hoogfeest 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met zang van de Cantorij o.l.v. 
Nel de Heer.    Voorganger: 
pastoor J.L. Groenewegen. 
Tenor Alberto da Moreno zal 
enige liederen ten gehore brengen. 
Openbaring 7,2-4.9-14 / Matteüs 5,1-12a 

Na de Mis is er - op alle zondagen - voor iedereen 
koffie of thee in de pastorie. 
 

Maandag  2 november  Allerzielen 
Om 19.00 uur Dienst ter nagedachtenis van alle 
overledenen gelovigen. Voorganger: Corry Smits. 
(Zie onder "BIJZONDERE VIERINGEN" op blz.6)  
 

Dinsdag  3 november  H. Hubertus 
 

Woensdag 4 november Lezing-4 door F. Rosier 
Om 20.00 uur: vergadering Pastoraatsgroep. 
 

Vrijdag 6 november  Eerste Vrijdag 
Alle heilige verkondigers van het geloof in onze 
streken 
 

Zaterdag 7 november  H. Willibrordus 
 

Zondag 8 november 
Willibrordzondag 
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorg.: pater A. Heeren SDB 

AGENDA 

'Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezit-

ten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmharti-

gen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.'   

Matteüs 5,4-7 

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de men-

sen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de 

kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes 

in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij 

riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker 

jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan 

dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die 

hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar 

armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonder-

houd.'  Marcus 12, 41-44 



 

11 

Woensdag 11 november  St. Maarten (van Tours) 
 

Zondag 15 november 
33ste Zondag door het jaar 
H. Albertus Magnus 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel. 
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers. 
Daniël 12,1-3 / Marcus 13,24-32   

Maandag 16 november H. Margarita van Schotland 
Om 19.30 uur kerkbestuursvergadering. 
 

Dinsdag 17 november  Wijklunch (Zie ook blz.18)  
 

Zaterdag 21 november 
Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel 
 

Zondag 22 november 
Christus, Koning van het heelal, 
hoogfeest 
H. Cecilia, patrones van de 
kerkkoren 
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-

koor. Voorganger: pater A. Heeren DSB 
Daniël 7,2a.13b-14 / Johannes 18,33b-37 

Vrijdag 27 november Vriendenstichting (Blz. 18) 
 

Zondag 29 november 
Eerste zondag van de Advent 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
m.m.v. "The Messengers" o.l.v. 
Ben de Bruijne. Voorganger:  
pater J. Miltenburg M.AFR 
Jeremia 33,14-16 / Lucas 21,25-
28.34-36 

Om 17.00 uur: vertelviering voor kinderen en hun 
(groot)ouders. Voorganger: pastor Lidwien Meijer. 
 

Maandag 30 november  H. Andreas, apostel 

'Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uit-

lopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht 

is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet 

gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze 

generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die 

dingen gebeuren.'  Marcus 13,28-30 

Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap hoort niet bij deze 

wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zou-

den mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen 

dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk 

is niet van hier.' Pilatus zei: 'U bent dus koning?' 'U zegt dat 

ik koning ben,' zei Jezus.  Johannes 18,36-37 

De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de 

wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wan-

kelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien 

komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat 

alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want 

jullie verlossing is nabij!’  Lucas 21,26-28 
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Bankenplan achterin de kerk 

Kerkgangers hebben het al opgemerkt: de kerkban-

kenopstelling is aangepast, zodanig dat er achterin 

de kerk, aan de Mariazijde, een grote ruimte van 

ongeveer 5 bij 6 meter is ontstaan. Bij de dieren-

dagviering op 4 oktober heeft de open ruimte al 

nuttig dienst gedaan. Met banken aan alle zijden 

werd er als het ware een kapel binnen de kerk ge-

creëerd. Ook de rommelmarkt van een week later 

heeft geprofiteerd van de extra ruimte. 

De uitvoering van de herinrichtingsplannen heeft 

haast twee jaar op zich laten wachten. In de Gor-

zenklok van januari 2008 heeft u er al over kunnen 

lezen, en natuurlijk op onze internetsite. Lange tijd 

hebben ook tekeningen gehangen in de kerk en 

pastorie. Eind september zijn in de eerste fase twee 

banken aan de Mariazijde verplaatst naar het lin-

kerzijkoor en de overige banken iets dichter op el-

kaar gezet. En bij zeer drukke vieringen kunnen in 

de ontstane ruimte extra stoelen worden geplaatst. 
 

Natuurlijk is het in het begin even wennen aan de 

opstelling. Wij kunnen nu al zeggen dat dit niet de 

definitieve opstelling zal zijn. Misschien wordt het 

ontstane gat nog wat aangepast. Misschien komt er 

een parallelle open ruimte aan de Jozefzijde. Er 

wordt gedacht aan vloerbedekking, aan een kerk-

bank aan de zijkant, een demontabele afscheiding, 

een gordijn. Dit alles hangt mede af van opmerkin-

gen en suggesties van parochianen. U bent van 

harte uitgenodigd om met het kerkbestuur van ge-

dachte te wisselen tijdens het vragenhalfuur op de 

bestuursvergadering van 16 november, 19.30 uur. 

Aan de hand van de input van parochianen en van 

de pastoraatsgroep, zal het kerkbestuur beslissen 

over het vervolg. 
 

Ter herinnering nog even de argumenten die heb-

ben geleid tot de herinrichtingsplannen: 

• de kerkgangers zitten de meeste vieringen nogal 

verspreid, wat niet bijdraagt aan het gemeen-

schapsgevoel. De nieuwe opstelling helpt als het 

ware om wat meer naar voren te gaan zitten; 

• de aanwezigheid van losstaande tafels achterin 

de kerk vormde een belemmering ingeval de 

kerkruimte snel ontruimd moet worden; 

• achterin de kerk ontbrak een ruimte waar kerk-

bezoekers – bijvoorbeeld in de pauze van een 

concert – met een kopje koffie in de hand met 

elkaar konden praten. 
 

Het Kerkbestuur 

KERKBESTUUR (2) 
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Dierenzegening ter ere van Sint Franciscus 
De viering van het feest van Franciscus / Wereld-

dierendag op 4 oktober in onze Heilig Hartkerk is 

een hele bijzondere middag geworden. Voor mens 

en dier. 

Van mevrouw Cora Kriek uit Rotterdam-Kralingen 

ontvingen wij de volgende reactie per mail: 

"Het feest van St. Franciscus, de eerste dierencom-

municator! 

Omdat de dieren voor God en voor ons mensen 

heel belangrijk zijn, is er in de Gorzenkerk een 

dienst ter ere van St. Franciscus. Er worden verha-

len verteld, liedjes gezongen, voor wie wil spelle-

tjes gedaan, koffie geschonken en er is een dame 

die de dieren masseert. 

Het belangrijkste is dat de dieren door de pastoor 

(diaken Ronald Dits-red.) worden gezegend. 

Samen met Sophie, René en Rien zijn we de dag 

van Franciscus gaan vieren. Ik had ook foto's van 

de vogels meegenomen, St. Franciscus was juist 

een echt vogelliefhebber. 

Omdat de pastoor zich kon voorstellen dat zo’n 

grote wijwaterkwast de dieren bang zou maken, 

zegende hij met een palmtak. Hij had de 'trouw-

stola' om, dit is de witte stola met ringen die ge-

bruikt wordt bij de inzegening van een huwelijk. 

Deze keer stond de stola symbool voor eeuwige 

trouw tussen God, de dieren en de mensen. 

Ik vond het prachtig, de pastoor is een grote die-

renvriend en Kitty (Cora's hond - red.) vond hem 

aardig. Wij hebben genoten, en willen iedereen 

bedanken die aan deze plechtigheid heeft meege-

holpen, zo symbolisch en toch zo eigentijds. 

Als ik in Schiedam zou wonen, zou ik graag iets in 

uw kerk doen, maar ieder heeft een eigen plek om 

haar bijdrage aan deze wereld te bieden. Nogmaals 

bedankt, ook namens Kitty en de vogels." 
 

Janet Bisschop, één van de bedenkers en uitvoer-

ders van de Franciscusviering, was heel blij met 

hoe de middag is verlopen. Haar indruk:  

Het feest van Franciscus in onze kerk op  4 oktober 

is een gezellige bedoening geworden. De honden 

hadden het prima naar de zin, evenals de cavia's en 

de vissen. Maar ook de baasjes, en de mensen die 

zomaar even langskwamen om te zien hoe dat nou 

ging, zo'n dierenzegen in de kerk. Veel belangstel-

ling was er ook van fotografen en journalisten.  
Hoe bijzonder is het geven van een dierenzegen 
aan mens en dier nou eigenlijk? Alle dieren zijn uit 
liefde geschapen. Wij als mensen hebben een zorg-
plicht voor dieren. De heilige Franciscus van As-

WERELDDIERENDAG 
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sisië kon Christus ontmoeten in een lammetje, en 
trok levenslessen uit het gedrag van vogels. Een 
regenworm noemde hij zijn broeder. Zijn liefde 
voor dieren was zelfs zo groot dat hij opkwam 
voor een wolf die bewoners lastigviel in het stadje 
Gubbio. Hij zei dat de mensen de wolf te eten 
moesten geven. Het kinderkoor zong er in de vie-
ring een lied over.  
De dieren werden gezegend om Gods bescherming 
en liefde te vragen. Over hen, over ons, en over 
onze band. Zoals Franciscus ook zijn geliefden ze-
gende:  
 

De Heer zegene u en behoede u.  
Hij tone u zijn aanschijn  
en ontferme zich over u.  
Hij wende zijn gelaat naar u toe  
en geve u vrede. 
 

Aan deze oude Joodse zegen uit het boek Numeri 
voegde Franciscus het Tau-teken toe. Hij tekende 
en schreef deze zegen op perkament: 'Dns te bene-
dicat f leo'. Dit betekent: 'De Eeuwige zegene jou, 
broeder Leo'.  
 

Na de zegen bleven de 
mensen met hun dieren 
nog even hangen voor 
een kopje koffie met 
een koekje voor de hon-
den. De kinderen kon-
den hun verhaal over 
hun dier kwijt, jong en 
oud ging met hun dier 

op de foto en Suzanne leerde mensen hoe zij hun 
dier konden masseren.  
Voor de kinderen was er een heuse kleurwedstrijd. 
Zij mochten een tekening uitzoeken en mee naar 
huis nemen en daar kleuren. Op 10 oktober, tijdens 
de rommelmarkt, hebben een aantal kinderen hun 
kleurplaat ingeleverd. In ruil kregen zij een of twee 
foto’s, die gemaakt waren tijdens het feest. 
Sylvia Blümers (4 jaar) won de kleurwedstrijd. Zij 

kreeg een mooi leesboek over knuffels. Sylvia was 
helemaal verrast en blij. Wij wensen haar veel ple-
zier van haar boek. 
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Voor wie nog geïnteresseerd is in meer foto’s: in 
de Liduina-kapel hangen een aantal foto’s die u 
tegen betaling van € 0,60 mee mag nemen. 
 

 
 
 
 

Rommelmarkt 
De najaarsrommelmarkt van 10 oktober was in een 
aantal opzichten anders dan anders. En toch weer 
geslaagd als vanouds. 
Het was een rustige rommelmarkt. Vooraf geen 
gedrang voor de ingang, veel stortbuien gedurende 
de dag, concurrentie van een rommelmarkt op de 
Westvest, minder publiciteit dan anders. Er heerste 
geen stress en de vrijwilligers hadden tijd genoeg 
voor een praatje met de bezoekers. (Sommige 
standhouders vonden de rust maar niets!) 
Vreemd genoeg heeft de opbrengst er nauwelijks 
onder geleden. Met een eindbedrag van € 1605,64  
 

worden drie rommelmarkten van twee en drie jaar 
geleden voorbijgestreefd. En op de lijst van 26 
H. Hart-rommelmarkten bezet deze rommelmarkt 
een keurige achtste plaats. 
Om even in de cijfers te blijven: aan de rommel-
markt hebben 32 vrijwilligers meegewerkt (hopelijk 
ben ik niemand vergeten). Aan de opbouw van de 
markt, het ophalen van spullen, als standhouder, 
bij de catering en het opruimen. Op de zaterdag 
gingen er 1 pan soep, 60 broodjes, 20 krentenbol-
len, vele koeken en de nodige drank (koffie, thee, 
limonade) doorheen. Na de rommelmarkt aange-
vuld met worst, kaas, augurken en wijn. Maar dat 
had iedereen dan ook dik verdiend. De rommel-
markt zorgt niet alleen voor extra inkomsten voor 
onze parochie, maar verstevigt ook de onderlinge 
band.  
Alle vrijwilligers en kopers: ZEER BEDANKT! 
 

Henry de Wolf  

TERUGBLIK 

Boekenafdeling van de markt       foto: Roger Pluijm 
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Film kijken in de huiskamer 

Op vrijdagavond 30 oktober wordt de film: As it 

is in heaven (zoals het in de hemel is) vertoond in 

de huiskamer van de pastorie.  

Het is een bijzondere film, over een kerkkoor in 

een Zweeds dorp. Het koor krijgt een nieuwe diri-

gent; dit is iemand die als kind in het dorp woonde, 

en er als veertiger weer terugkeert om uit te rusten.  

De dirigent leert de mensen hun eigen, oorspronke-

lijke stem te gebruiken. Hij krijgt medestanders én 

tegenstanders, want voor een aantal koorleden is 

zijn methode nogal bedreigend.  

Na de film praten we erover na met een drankje.  

Van harte welkom.  

Tijd: vrijdagavond, 30 okt. Aanvang: 20.00 uur.  

Opgave: vóór 26 oktober bij Lidwien Meijer, 

l.meijer@alice.nl, tel. 06 – 54946244.  

 

Catechesefolder Raad van Kerken 

Bijna alles wat het komend seizoen aan geloofs-

verdieping gebeurt in onze stad, heeft de Raad van 

Kerken Schiedam in een brochure bij elkaar ge-

bracht. U leest er over lezingen, cursussen, films, 

boekbesprekingen, samen eten…  

Als u de folder wilt raadplegen, kijk op onze web-

site, daar staat de tekst op.  

 

Indrukwekkende kalender nu te koop 

Dialoog met het penseel. Dat is het thema van de 

Missie-Zendingskalender  2010. De kalender is 

ook dit jaar in onze parochie te koop. 

De kalender van komende jaar bevat dertien kunst-

werken van de Indiase schilder Jyoti Sahi. Hij wil 

met zijn kunst een bijdrage leveren aan de dialoog 

tussen christendom en hindoeïsme.  

India is immers het grootste hindoeïstische land ter 

wereld; bekend om zijn armoede, maar ook een 

economische macht in opkomst. Die ontwikkeling 

zorgt echter ook weer voor problemen, bijvoor-

beeld verpaupering in de grote steden. 
 

Mensen met een Missie  

Mensen met een Missie, de nieuwe naam van de 

organisatie die vanuit de missietraditie van religi-

euzen is ontstaan, steunt mensen en groepen in de 

verdrukking. In India zijn dat met name de Dalits, 

een bevolkingsgroep van 160 miljoen mensen die 

geen deel uitmaken van een van de vier kasten 

(standen). Zij zijn de kastelozen, en daarvan mer-

ken ze de negatieve gevolgen iedere dag. 

NIEUWS 
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Mensen met een Missie wil een brug slaan tussen 

de mensen in het zuiden en het noorden, om te wer-

ken aan mondiale vrede en gerechtigheid. Vanuit 

het geloof dat de menselijke waardigheid heilig is.  
 

De kalender is de komende weken in te zien achter 

in de kerk. Daar treft u ook een intekenlijst aan, 

waarop u uw bestelling kunt aangeven. Meer infor-

matie verschaft u Margo Heinsbroek. 

De prijs van de kleurrijke en indrukwekkende kalen-

der is € 6,50. Een mooi cadeau voor Sint of kerst!  
 

 

 

 

 
 

Dialoog 

Wat deel je met anderen? Dat is het centrale thema 

tijdens de Week van de Dialoog. Deze vindt plaats 

van 2 tot en 8 november, op allerlei verschillende 

plaatsen in de stad. In de bibliotheek, bij Albert 

Heijn in de stad, in clubhuizen en ontmoetingscen-

tra gaan mensen met elkaar in gesprek. Om elkaar 

te leren kennen en de verbondenheid in de stad te 

laten groeien, vooral onder mensen die elkaar mis-

schien niet zo gauw tegenkomen in familiever-

band, op het werk of in de kerk. 

De dialoogtafel die in onze wijk wordt 'aangericht', 

staat in het wijkcentrum Zuid, in de Dwarsstraat. 

Dromen en delen, daar gaat het om, donderdag 5 

november vanaf 10.30 uur. 

Wilt u meer weten over de Week van de Dialoog 

of het uitgebreide programma inzien, dan vindt u 

een infokrant in de kerk.  

Ook Corry Smits kan u voorzien van de meest ac-

tuele informatie. 

WEEK VAN DE DIALOOG     

WVDDWVDDWVDDWVDD    
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SAME< STERK VOOR DE GORZE<KERK 
Er waren de afgelopen maand bijzondere vieringen 
en activiteiten in onze parochie. Voor de komende 
tijd staan er weer opvallende zaken op de agenda.  
 

Zo was er de zeer bijzondere dierenzegening waar-
over een mooi verslag op blz 13.  
 

Op 20 oktober was de pastorie voor het eerst na het 
zomerreces weer keuken en kantine, vanwege de 
wijkmaaltijd. Ondertussen vertrouwd in de Gorzen 
en wederom geslaagd. De zuurkool met spek en 
worst was schoon op. Mevrouw Georgette Haak 
verkocht aan de disgenoten bijzondere zeepjes, die 
ze voor de gelegenheid zelf had gemaakt. Voor 17 
november staat er weer een lunch op de agenda. 
 

De komende tijd zult u in onze parochie bij diverse 
activiteiten drie leerlingen van Scholengemeen-
schap Spieringshoek tegenkomen. Deze scholieren, 
uit 4-Havo en 5-VWO, hebben onze parochiege-
meenschap gekozen om hun maatschappelijke sta-
ge te doen. De stage telt zo´n 40 uur, waarin de 
leerlingen zich nuttig maken en ruiken aan wat er 
te doen is bij uiteenlopende maatschappelijke orga-
nisaties, in dit geval onze parochie.  
 

Deze maand wordt de jaarlijkse brief verzonden 
aan alle leden van de Club van 100 en donateurs 
van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk. 
Op vrijdag 27 november aanstaande houdt de 
stichting haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. De 
bijeenkomst zal deze keer gehouden worden in de 
KetelFactory, gelegen aan de Hoofdstraat 42-46 
(het witte gebouw op de hoek vlakbij de brug rich-
ting de Tuinlaan). Het gebouw van onze 'buurman' 

Nolet is bedoeld voor culturele activiteiten van de 
wijk en omgeving. Alle donateurs en andere be-
langstellenden zijn welkom op deze vrijdagmid-
dag. Start met een glaasje om half 5 's middags.  

 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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BOEKE<… OM VA< TE SMULLE<!! 
 

In de maand oktober is er elk jaar weer de kinder-

boekenweek. Dit keer was het thema 'Aan tafel', 

eten drinken en snoepen. Wat een overweldigende 

hoeveelheid goede en leuke boeken is er tegen-

woordig voor de jeugdige lezers.  

Nou is het voortdurend keuzes maken voor sommi-

ge kinderen en volwassenen niet altijd een eenvou-

dige bezigheid en soms heeft dat enorme aanbod 

eraan een verlammende werking. Want wat moe-

ten we vaak kiezen! Van energiemaatschappij, TV-

programma, de beste school etc., tot zoiets eenvou-

digs als brood. Vroeger was er knip- of plaatwit. 

Kropbrood. Dan was er nog zoiets als regerings-

brood. Ik vond het er wat verdacht uitzien, nogal 

een beetje goor van kleur. Als ik tegenwoordig bij 

de bakker sta en een half donkerbruin bestel gaan 

de wenkbrauwen van de mevrouw achter de toon-

bank vragend omhoog; tja, Twents volkoren, Schie-

dams bruin, havenbrood, zonnepit, sesamzaad? 

Meestal roep ik dan op goed geluk zo'n brood-

naam, het smaakt altijd goed. Maar word je er nou 

gelukkiger van, dat je kunt kiezen uit 20 soorten 

brood? Mijn kleinkinderen zijn goed op de hoogte 

van het assortiment aan frisdranken en weten wat 

ze willen bestellen. Wij konden kiezen uit rode of 

oranje ranja en ook al had je geen erge dorst, je 

sloeg een aanbod nooit af, je wist maar nooit wan-

neer de volgende gelegenheid zich voor zou doen.  

TV-programma's voor kinderen? Legio! Zaten wij 

vroeger met rode koontjes bij Dappere Dodo, en 

later onze kinderen bij Pipo en Swiebertje- tegen-

woordig zijn er bijna de hele dag door animatie-

filmpjes met van die vreemde figuren met mecha-

nische stemmetjes.  

Ook het aanbod van jeugdboeken is groot. Wij na-

men in de vijftiger jaren de ijzeren trap naar  de 

leeszaal onder de kerk, waar de scepter werd ge-

zwaaid door Luud (of Lenie?) Van 't Zelfde. Jaze-

ker, dezelfde dames die nog elke zondag afgeroe-

pen worden bij de misintenties. Hoe kan ik ze ver-

geten ?  

 

Keuzes maken…  

De keuze van de jeugdboeken in genoemde lees-

zaal was beperkt, maar voldoende. Voor de jonge-

re kinderen de hele serie van de kabouters Puk en 

Muk van Frans Fransen, pseudoniem van een Til-

burgse frater. Voor de oudere jongens en meisjes 

Arendsoog en Witte Veder van vader en zoon No-

BOEKEN 
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wee. Vader Nowee was onderwijzer op een katho-

lieke school en had een gezin met 14 kinderen. 

Heel spannend waren de boeken van Pim Pandoer 

van Carel Beke, ook al een katholiek onderwijzer. 

De verzuiling werkte natuurlijk ook hier door, al-

leen katholieke schrijvers kwamen op de planken 

te staan. Alleen Het Fluitketeltje van A.M.G. 

Schmidt floot kennelijk te hard, daar konden ze 

niet omheen, ook al was Annie dan hervormd. 

Voor de schrijver W.G. van de Hulst was ik aange-

wezen op mijn protestante vriendinnetje, van haar 

leende ik die boekjes met lettergreepjes; Ro-ze-

ma-rijn-tje en Voet-stap-jes in de sneeuw. 

Het fenomeen 'DE INDEX’ maakte ook reuze in-

druk op ons kinderen. Op verjaardagen werd er 

door ooms en tantes besmuikt gesproken over de 

roman van Roothaert; Dr. Vlimmen. Verboden lec-

tuur! Het maakte ons razend nieuwsgierig. 
  

Terug naar het heden met enkele aanraders; voor 

de kleuters de prentenboeken van Max Velthuijs, 

over Kikker en zijn vriendjes, stuk voor stuk ju-

weeltjes. Alledaagse gebeurtenissen en problemen 

worden op eenvoudige wijze verteld vergezeld van 

prachtig gekleurde prenten. 

Paul van Loon schrijft de serie Dolfje Weerwolfje, 

voor 6- tot 9-jarigen. Grappig en spannend. 

Het grote succes van de serie Hoe overleef ik… 

mijn vakantie, mijn eerste zoen etc. van Francine 

Oomen bewijst dat voor opgroeiende tienermeisjes 

het leven tegenwoordig ook niet altijd makkelijk 

is. Wat dat opgroeien betreft, heb je geen keus, het 

overkomt je gewoon. 

Liesbeth Dingenouts  
 

 

 

 

 

 

 

 
    
    
    

"Pastoor, wat ik kón doen, heb ik gedaan! Als u nou nog even wilt bidden, "Pastoor, wat ik kón doen, heb ik gedaan! Als u nou nog even wilt bidden, "Pastoor, wat ik kón doen, heb ik gedaan! Als u nou nog even wilt bidden, "Pastoor, wat ik kón doen, heb ik gedaan! Als u nou nog even wilt bidden, 
voordat ik hem weer aanzet…"voordat ik hem weer aanzet…"voordat ik hem weer aanzet…"voordat ik hem weer aanzet…"    

HUMOR IN DE KERK 


