
 

1 

MET BRANDEND HART 
 

 

 

 

 

Oktober is vanouds in onze kerk de rozenkrans-

maand. Misschien een mooie gelegenheid om aan-

dacht te schenken aan dit gebed. In  nogal wat ker-

ken wordt deze maand elke dag gezamenlijk dit Ma-

riagebed gebeden. Meestal niet de hele rozenkrans, 

maar, zoals dat heet, het 'rozenhoedje': één keer de 

kralenkrans rond. Met de overweging van een van 

de serie geheimen van de rozenkrans: de blijde, de 

droevige, de glorievolle of de door paus Johannes 

Paulus nieuw ingevoerde geheimen van het licht. 
  

Wie in Lourdes is geweest, heeft ongetwijfeld een 

bezoek gebracht aan de "Rosaire",  de middelste van 

de drie kerken met de prachtige uitbeeldingen van die 

geheimen in mozaïek. De laatst genoemde geheimen 

zijn bij gelegenheid van het jubeljaar aangebracht in 

moderne stijl aan de voorgevel. Wie weet intussen 

niet dat we dit jaar gedenken dat 150 jaar geleden 

Bernadette in de Grot van Lourdes een bijzondere 

ervaring heeft beleefd, die we omschrijven als ver-

schijningen van Maria als de Onbevlekt Ontvangene. 

In Lourdes wordt heel veel en in alle mogelijke talen 

het rozenkransgebed gebeden. Dagelijks bijvoor-

beeld in de lichtprocessie, ieder tientje afgewisseld 

met een strofe van "Te Lourdes op de bergen…" 

met een massaal gezongen refrein: Ave, ave… daar 

verenigen zich als het ware de gebeden in de diverse 

talen in deze gezamenlijke groet… de deelnemers 

steken dan hun met een beschermkapje omhulde 

brandende kaars in de hoogte. Een machtig gezicht 

als je er van bovenaf op uitkijkt. Je wordt als vanzelf 

opgenomen in die biddende menigte en deint mee 

op die golven van gebed. Tegelijk een heel spekta-

kel, maar toch ook een ingetogen processie. 
  

Soms hoort men wel eens de opmerking: krijgt Ma-

ria niet te veel aandacht. Als men wat verder van 

ons afstaat, spreekt de een of de ander zelfs met een 

zekere afkeer van: die katholieken aanbidden Maria. 

Niets is minder waar, natuurlijk. Bernardus van 

Clairvaux  heeft ooit gezegd: over Maria kunnen we 

nooit genoeg praten. We verkeren dus in goed gezel-

schap als we Mariavereerders zijn. Want het gaat 

ons om niemand minder dan de moeder van Jezus. 

Door Maria naar Jezus. Als we de moeder vereren, 

dan komen we uiteindelijk uit bij haar zoon. Niet 

voor niets zijn ook de geheimen van de rozenkrans 

bijna allemaal gegroepeerd rond de belangrijkste 

gebeurtenissen uit het leven van Jezus. 
 

Voor u en al de uwen: een goede oktobermaand, on-

der de hoede van Moeder Maria, u toe gewenst door, 
 

p. J.F. de Rooij, adm. par.  
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Zondag 4 oktober 

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 Godefridus Hulspas, 

ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, 

Elisabeth Helena van Noordt, Piet van Potten, Cor-

nelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben 

Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, overlede-

nen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 

't Zelfde. 

  

Zondag 12 oktober  

Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas 

Broeren, familie Van der Burg, 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, Laurentius Franciscus 

Anthonius Meijer, Petrus 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. 

  

Zondag 19 oktober 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – 

Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard 

Maria Melchers, 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. 

 

Zondag 26 oktober 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 

Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Toon Heinsbroek, 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. 

 

 

MISINTENTIES  
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

De afgelopen maand hebben weer een aantal acti-

viteiten in en om onze kerk plaatsgevonden die de 

moeite meer dan waard waren. 
 

Zo waren er de Open Monumentendagen, de ope-

ningsviering van de Jozefschool, de wijklunch en 

de start van het project Gezond in Zuid – waarvan 
onze parochie één van de organisatoren is – . (Een 

compleet programma voor de maand oktober van 

Gezond in Zuid vindt u op bladzijde 16.) 
 

Op dinsdag 21 oktober zal opnieuw de wijklunch 

worden gehouden in de zaal van onze pastorie. 

De wijklunch is een mooie gelegenheid om de 

onderlinge contacten in de wijk te verstevigen. 

De lunch begint om 12 uur, vanaf half 12 is de 

pastorie open. De kosten bedragen € 5,-. Enige 

tijd van tevoren zal in het wijkcentrum en in onze 

pastorie een poster het menu bekend maken. Ie-

dereen is van harte welkom! 

Aanmelden kunt u zich bij het wijkcentrum aan 

de Dwarsstraat, bij Corry Smits (010-4268711) of 

Ted Konings (06 - 48 40 57 75). 
 

Op 5 oktober zal er in onze kerk een feestelijke 

viering plaatsvinden met als gastkoor het Don 

Bosco koor. Het koor maakte voorheen deel van 

de Martinus parochie in Schiedam Noord. Voor-

ganger in deze viering zal zijn de administrator 

van onze parochie, pater de Rooij. 
 

12 oktober zal de eerste gezinsviering van dit 

nieuwe seizoen plaatsvinden. U leest er meer over 

elders in onze Gorzenklok op blz. 6.  
 

Dit najaar zijn er weer vele lezingen. Zie voor 

meer informatie: blz. 4 en 5. 
 

In de vorige editie van de Gorzenklok heeft u kun-

nen lezen over Schiedam in Dialoog. Op 8 novem-

ber is de Dag van de Dialoog. Onze parochie 

neemt deel aan deze dag.  De bedoeling is dat zo´n 

acht personen van onze parochiegemeenschap 

meedoen aan ronde tafelgesprekken. Een kans om 

eens in gesprek te gaan met mensen uit de Schie-

damse gemeenschap waar u normaal gesproken 

nooit mee in contact komt! De dag begint om 10 

uur tot ongeveer 3 uur. Als u mee wilt doen, kunt u 

zich opgeven bij Corry Smits (010 - 4 26 87 11) 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Een Pelgrimstocht naar Rouen en de regio La 
Haute Normandie 

Op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 oktober vindt er 
een lezingencyclus plaats in onze pastorie. Het the-
ma is “Pelgrimstocht naar Rouen en La Haute Nor-
mandie” en het geheel wordt verzorgd door de heer 
Frans Rosier, bekend van eerdere interessante le-
zingen over Frankrijk in vroeger eeuwen.  
 

Het programma, met als ondertitel “Romaanse ver-

telkunst (rond 1100) versus realisme uit de Late 

Gotiek en de Vroege Renaissance (rond 1450 - 

1600)”, ziet er als volgt uit: 

Woensdag 8 oktober: “Een zoektocht door de stad 

Rouen”. Twee kerken worden `bezocht´: St. Ro-

main en St. Patrice. En u kunt luisteren naar de 

legendes van `De Berggeiten´ uit Bestiario en `St. 

Julianus de Hospitator´. In de lezing spelen verder 

een rol: psalm 71 (Als een leven met God zich ver-

duistert) en 73 (Overwonnen twijfel). 

Woensdag 15 oktober: “Een poging tot herkenning”. 

Bezocht worden kerken en abdijen uit verschillende 

perioden: romaans, gotiek, renaissance en de mo-

derne tijd. Ook deze avond staat een legende uit 

Bestiario op het programma: `De Bijenkorf´. En een 

schets uit 1828 van Langlois, voorstellend `de he-

melse glimlach van moeder Maria´. 

Woensdag 22 oktober: “Bezoek aan een Romaanse 

ruïne en een tocht langs gebrandschilderd glas”. 

Frans Rosier leidt u rond in de Romaanse ruïne te 

Jumièges en kerken te Pont-Audemer en Conches-

en-Ouche. Speciale aandacht is er voor psalm 27 

(Mijn Licht en mijn Heil). 

Woensdag 29 oktober: “Twee uitersten: Romaanse 

verstilling en een vlammende Renaissance muur”. 

De laatste lezing uit deze cyclus kent een druk pro-

gramma: eerst bekijkt u vensters uit kerken te El-

beuf en Louviers, daarna luistert u naar de legende 

van de kanunnik uit de kathedraal te Rouen. Na de 

pauze ziet u Romaanse vensters uit de kathedraal te 

Chartres en de Vlammende Renaissance-Muur in de 

kerk Sainte-Jeanne-d'Arc te Rouen. Verder komen 

de legende van `het kind met hondsdolheid´ voorbij 

en psalm 139 (God die mij kent). 
 

Na afloop van elke lezing is er volop gelegenheid 

om verder te praten of gewoon even te genieten van 

een glas wijn en wat Franse toastjes.  

De lezingen beginnen rond 19.30 uur. De pastorie 

is open vanaf 19.00 uur. Toegang, koffie en thee 

zijn gratis! 

Henk de Heer 

LEZINGEN (1) 
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Mystiek op straatniveau 
Als we het woord 'mystiek' horen of lezen, dan den-
ken wij gemakkelijk aan iets zweverigs, iets onbe-
grijpelijks.  
Of we denken aan hoogheilige mannen en vrou-

wen, die zo verheven waren, dat zij godservarin-

gen hadden en daar heel geleerd over schreven. 

Niks voor ons, gewone mensen. Dat is allemaal 

veel te verheven!  

Het merkwaardige is nou juist, dat die zogenaamde 

mystici schreven voor 'beginnelingen', of voor 

mensen, die - net zoals wij - een beetje ervaring en 

veel vragen hebben rond het geloven in God. Voor 

ons, dus. Sommigen schreven precies daarom in de 

volkstaal, om ook begrepen te kunnen worden 

door mensen, die geen bijzondere opleiding had-

den genoten en het Latijn verstonden. Ja, zelfs 

voor mensen, die niet konden lezen of schrijven, 

want die konden het horen voorlezen. (Beatrijs van 

Nazareth, ongev. 1250). Ook Meister Eckhart o.p. 

(ongev. 1320) preekte in de volkstaal.  

Waar gaat het hun om? Over de vraag: "Wat zeg ik 

eigenlijk, als ik het woord GOD uitspreek?" En 

"Wie of wat ben ik, in relatie tot die God?" "Kan je 

iets van die God ervaren in het doodgewone leven 

van iedere dag?" 

Zullen ook wij eens over die vragen nadenken? En 

dat aan de hand van deze schrijvers, die ook ons de 

Weg willen wijzen? Om te komen tot een besef, 

waar het in het geloven nu eigenlijk om draait.  

Op drie woensdagmiddagen bent u welkom: 1, 8 

en 15 oktober. Steeds tussen 14.30 en 16.30 uur. 

Adres: parochiezaal St. Jan de Doper-Visitatiekerk 

aan de Nolenslaan. Kosten: 3 euro, maar kunt u dat 

niet betalen kom dan toch! Opgave: bij het secreta-

riaat van de parochie, schriftelijk of telefonisch. 

Dit in verband met de teksten, die u kunt meekrij-

gen. Secretariaat St. Jan/Visitatie, tel. 4 73 50 66. 

(dinsdag- t/m vrijdagmorgen). Graag tot ziens! 

Vrede en alle goeds! 
 

Leon. Raph. de Jong o.p. 

 

 

 

 
 

Herfstmiddag 
Afdeling Zuid van de Zonnebloem organiseert op 

donderdag 16 oktober een herfstmiddag met aller-

lei gezellige activiteiten. U bent van 13.30 tot 

16.00 uur van harte welkom! 

ZONNEBLOEM 

LEZINGEN (2) 
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Open Monumentendagen 
Voor het eerst is onze kerk twee dagen open ge-

weest voor Open Monumentendag 2008. Hoewel de 

aanloop zaterdag laat op gang kwam, zijn er beide 

dagen toch zo´n 70 bezoekers geweest, exclusief 

degenen die na de voorlichtingsbijeenkomst van de 

Vriendenstichting de rondleiding langs de restaura-

tiewerkzaamheden hebben gevolgd. 

In de kerk waren 47 oude schoolplaten opgehangen 

met bijbelse taferelen. En platen over sacramenten, 

liturgische kleding, het tabernakel, kelken, etc. In een 

vitrine was het (blad)goud van onze parochie uitge-

steld. Met ernaast bijbels en priestergewaden. 

Veel aandacht trok de diatentoonstelling van oude 

en recente foto´s van onze kerkgebouwen en paro-

chieactiviteiten. Bij enkele kinderen was het kerk-

orgel in trek. Ze mochten het zelf bespelen. (Wat 

goed is voor het orgel, want zo wordt aanslag op 

de elektrische contacten voorkomen!) 

Behalve rondleidingen in de kerk, waren er vier 

rondleidingen door de kelder. Het thema van OM 

was immers “Sporen uit het verleden”. En in de kel-

der zijn vele sporen van het verleden te vinden. 

Sommige bezoekers hadden zelf nog in de kelder op 

dansles gezeten of popconcerten (!) meegemaakt. 

Eén groep was zo enthousiast dat ze ook de pasto-

rie, de pastorietuin en de toren wilden bekijken. 

Twee andere groepen verlieten het kerkgebouw ver 

na `sluitingstijd´. Kortom: onze kerk wordt be-

zienswaardig gevonden. En dat is ze! 
 

Henry de Wolf  

 

 

 

 
 

Gezinsviering op 12 oktober 

Wat voel je als je een feest wilt geven en niemand komt? 

Wat voel je als je voeten ergens heen willen, maar 

je benen werken niet mee?  

Je voelt je dan boos en machteloos! En alleen. 

Daar gaat de komende gezinsviering over.  

Over geven en ontvangen, over met elkaar mee-

werken. We lezen het verhaal van het lichaam en 

de ledematen die met elkaar moeten samenwerken, 

en het verhaal van de koning die een feest gaf. 

Niemand kwam, men bleef massaal weg!  

We hopen dat naar onze gezinsviering wél veel gro-

te en kleine mensen zullen komen. Het Heilig Hart-

koor zal liederen zingen uit de Missa Ritmica. 
  

Lidwien Meijer 

TERUGBLIK (1) 

BIJZONDERE VIERINGEN 
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Muziek-luistermiddag op 2 november  
 

Op 2 november a.s. is er een muziekluister-
middag in onze kerk.  
Het is iets heel nieuws. Bij mijn weten nog nooit 
ergens in praktijk gebracht. We gaan het probe-
ren! Hoe gaat het in zijn werk? 
Deze middag gaan we in de kerk luisteren naar 

elkaars muziek. Mensen brengen zelf CD's mee 

en lichtten hun keuze toe. Deze toelichting kan 

ook op een briefje staan. Dan lezen wij, namens 

u, de toelichting voor.  

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

Konings en Lidwien Meijer. Zet ook uw naam 

erop! 

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 mu-

ziek-luisteren.  

U hoeft natuurlijk niet de hele middag te komen. 

Maar het is mooi als mensen minstens een uur 

komen en hun eigen muziek en die van anderen 

beluisteren. U mag uiteraard ook komen om al-

leen maar te luisteren… Er zal vast en zeker mu-

ziek genoeg zijn. Jolanda, die veel weet van mu-

ziek, zal er ook korte achtergrondinformatie bij 

geven, over componist en stroming.  

Om welke muziek gaat het?  

Het is Allerzielen, die dag. Het gaat om muziek 

waar je stil van wordt, waar je gelukkig van 

wordt, die je raakt, ontroert, inspireert. In onze 

kerk klinkt de muziek prachtig, dat ervoeren we 

ook in de luisterviering, augustus jl. Dus neem 

deze kans waar! Uw bijdrage mag maximaal zes 

minuten duren. Van harte welkom op 2 novem-

ber! Kosten: een vrije gift, voor koffie/thee).  

Meer informatie bij Lidwien en Jolanda.  
 

Lidwien Meijer 

 

 

 

 

"Rijkdom bestaat niet in het hebben 
van grote bezittingen, maar in het heb-
ben van weinig behoeften" 

 

Epicurus (341 v. Chr.) 

DOOR U VOOR U (1) 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Woensdag 1 oktober 
H. Teresia van het Kind Jezus 
 

Donderdag 2 oktober  HH. Engelbewaarders 
 

Vrijdag 3 oktober  Eerste vrijdag 
 

Zaterdag 4 oktober 
H. Franciscus van Assisi, Werelddierendag 
(zie ook bladzijde 13) 
 

Zondag 5 oktober 
27e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het Don Bos-

cokoor o.l.v. Rob Poels. Voor-

ganger: pater J.F. de Rooij 

S.C.J. 

Jesaja 5,1-7 / Matteüs 21,33-44 

Na de Mis koffie of thee in de pastorie. 
 

Dinsdag 7 oktober  H. Maria van de Rozenkrans 
 

Woensdag 8 oktober 

Lezing-1 van Frans Rosier: "Pelgrimstocht naar 

Frankrijk" om 19.30 uur in de pastorie. (zie blz.4)  

 

Zondag 12 oktober 
28e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf . 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Gezinsviering met als thema: “geven en ontvan-

gen” (zie Bijzondere vieringen op blz. 6) 

Jesaja 25,6-10a / Matteüs 22,1-14 

Na de Mis koffie of thee in de pastorie. 
 

Woensdag 15 oktober  H. Teresia van Ávila 
Lezing-2 van Frans Rosier: "Pelgrimstocht naar 

Frankrijk" om 19.30 uur in de pastorie. (zie blz.4) 

AGENDA 

Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe met de gedach-

te: "Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben." Toen de 

wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: "Dat is 

de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfe-

nis opstrijken," en ze grepen hem vast, gooiden hem de 

wijngaard uit en doodden hem. 

Matteüs 21,37-39  

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning 

die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn 

dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar 

die wilden niet komen.  Matteüs 22, 2-3 
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Donderdag 16 oktober  H. Gerardus Majella 
H. Margaretha Maria Alacoque 
Herfstmiddag Zonnebloem van 13.30 uur tot 

16.00 uur in de pastorie. (Zie ook blz. 5) 
 

Zaterdag 18 oktober  H. Lucas, evangelist 
 

Zondag 19 oktober  
29e Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel. 

Voorg.: pastoor R.M. Kuypers 

Jesaja 45,1.4-6 / Matteüs 22,15-21 

Na de Mis koffie of thee in de pastorie. 
 

Maandag 20 oktober 

Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur (pastorie) 
 

Dinsdag 21 oktober 

Wijklunch vanaf 12.00 uur in de pastorie (zie blz. 3) 
 

Woensdag 22 oktober 

Lezing-3 van Frans Rosier: "Pelgrimstocht naar 

Frankrijk" om 19.30 uur in de pastorie. (zie blz.4) 
 

Zondag 26 oktober 

30e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor o.l.v. Henry de Wolf .  

Voorg.: pater A. Heeren S.D.B. 

Exodus 22,20-26 / Matteüs 22,34-40 

Na de Mis koffie of thee in de pastorie. 
 

Woensdag 29 oktober 
Lezing-4 van Frans Rosier: "Pelgrimstocht naar 

Frankrijk" om 19.30 uur in de pastorie. (zie blz.4) 
 

Vrijdag 31 oktober  Hervormingsdag 
 

Zaterdag 1 november 
Van 10.00 tot 15.00 uur: Najaarsrommelmarkt in 

de H.Hartkerk. (zie blz.15)  

Om 11.00 uur: Allerzielenviering op de Beuken-

hof . (zie blz.15) 
 

Zondag 2 november 
Om 09.45 uur Eucharistieviering met de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. Voorganger: pastoor W. Froger. 

Vanaf 13.30 uur: Muziek-luistermiddag (zie blz.7)  

Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: 'Waarom stelt u 

me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt 

zien.' Ze reikten hem een denarie aan. 

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw 

hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb 

uw naaste lief als uzelf.  Matteüs 22, 37-39 
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Jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van de 

Vriendenstichting en het kerkbestuur 

Zondag 14 september vond de jaarlijkse bijeen-
komst van de Stichting Vrienden van de H. Hart-
kerk plaats, in samenwerking met het kerkbestuur. 
 

Onder het genot van een kopje koffie nam voorzit-

ter Jan Bekkers het woord en bood inzicht in de 

resultaten van de fondsenwerving. De Stichting 

Vrienden is er dit jaar, mede door de donaties van 

de leden van de Club van 100 in 2008, in geslaagd 

om alle benodigde middelen voor de restauratie 

van onze kerk bijeen te brengen. Dat betekent dat 

ook de bouwkundige werkzaamheden - de grootste 

post van alle werkzaamheden die nog gedaan 

moesten worden - ten uitvoer konden worden ge-

bracht. De steigers langs de kerk, laten zien dat er 

al begonnen is met het klaren van deze klus.   
 

Na de resultaten van de fondsenwerving, volgde 

een overzicht van alle parochieactiviteiten van het 

achter ons liggende jaar. Een indrukwekkende 

reeks van waardevolle activiteiten waar onze vrij-

willigers hun schouders onder zetten. 
 

Cokke Lansbergen van het kerkbestuur en stich-

tingsbestuur gaf uitleg over de werkzaamheden die 

op dit moment aan de kerk worden verricht en 

praatte alle belangstellenden bij over de plannen 

voor het herontwikkelen van de kelderruimte.  
 

De presentaties werden afgesloten met een heerlij-

ke taart, waarop een afbeelding van de kerk in de 

steigers (zie ook de foto op blz.12 van deze Gor-

zenklok). Vele monden klaarden snel dit heerlijke 

klusje! Aansluitend werden belangstellenden ge-

leid langs de restauratiewerkzaamheden.  
 

Tijdens de bijeenkomst werd het financieel jaar-

verslag van de stichting over het jaar 2007 uitge-

reikt. Dit jaarverslag is te vinden op de website van 

onze kerk: www.heilighartkerk.nl (kies daarna het 

menu “Clubvan100” en “Jaarverslagen stichting”).  

Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2007 

kunt u aanvragen door een briefje te sturen naar: 

Stichting Vrienden v.d. Heilig Hartkerk, t.a.v. se-
cretaris P.Visee, Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam.  
 

Van onze site kunt u een overzicht van de parochie-

activiteiten 2007 downloaden (menu “Algemeen” 

en “Documenten parochie”). Als u een gedrukt 

exemplaar wilt inzien, gelieve dan contact op te ne-

men met de secretaris van het kerkbestuur. 
 

Jolanda Konings  

TERUGBLIK (2) 
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Het zal u niet zijn ontgaan dat de restauratie van 

kerk, toren en pastorie in volle gang zijn. De latei-

en boven de pastorieramen zijn zorgvuldig hersteld 

en – waar dat nodig was – van nieuwe kiezelstenen 

bedekking voorzien. Ook de van  kwetsbaar mer-

gelsteen gemaakte kozijnen zijn volledig gerepa-

reerd en hebben een nieuwe bovenlaag gekregen. 

Inmiddels zijn de steigers voor de pastorie verdwe-

nen. In de komende tijd zullen de kozijnen nog 

worden geverfd. 
 

Verder zijn de ijzeren anti-inbraak hekwerken voor 

de ramen van de dwarsschepen en de sacristie ver-

wijderd (zie foto hieronder). Deze hebben inmid-

dels een anti-roestbehandeling gekregen en zullen 

worden teruggeplaatst. 

RESTAURATIE 
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Ook is er aan diverse deuren al hard gewerkt. De 

pastorietuin is weer via de keuken en de gang tus-

sen pastorie en toren toegankelijk gemaakt door 

plaatsing van twee nieuwe deuren. En de beide 

deuren bij de linkerzij-ingang van de kerk zijn in 

een houtwerkplaats hersteld.  
 

In het oog springen natuurlijk de hoge steigers 

rondom de kerk. Via deze steigers vinden de om-

vangrijke werkzaamheden aan de betonnen dakgo- 

ten plaats. Eerst zijn de dakgoten met een hoge 

drukstraal schoongespoten, waarbij vele grotere en 

kleinere kiezelstenen loslieten. Daarna is het be-

tonijzer behandeld en zijn de goten weer hersteld. 

Bij het ter perse gaan van deze Gorzenklok was het 

werk aan de dakgoten nog in volle gang. 
 

In de werkplan is opgenomen dat er bij slecht weer 

gewerkt zou worden in de toren. Ook daar krijgt 

het betonwerk een grote opknapbeurt. Op het mo-

ment dat ik dit stukje schrijf (25 september) is het 

stralend weer buiten en hebben de werklui zojuist 

verteld dat ze nog niet één keer zijn uitgeweken 

naar de toren. Ze liggen zelfs voor op schema. 

“We hebben bij onze werkzaamheden hulp van 

boven” roepen ze van de steigers naar beneden. 

Onze parochie heeft een goede relatie met de 

Voorzienigheid, zo blijkt maar weer. 
 

Mocht u niet in staat zijn de werkzaamheden met 

eigen ogen te volgen, als u een computer heeft, 

kunt u op onze website www.heilighartkerk.nl fo-

to´s van het werk bekijken. 

Henry de Wolf 
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H. Franciscus van Assisi: 4 oktober 
 

Francesco Bernardone werd in 1181 of 1182 ge-

boren in Assisi in de Italiaanse streek Umbrië. 

Zijn vader was een rijke textielkoopman, die tij-

dens de geboorte van zijn zoon in Frankrijk ver-

bleef. Bij thuiskomst gaf hij hem de naam Fran-

cesco  (Fransman). 
 

Franciscus groeide op in weelde en droomde van 

een toekomst als ridder. In 1201 nam hij deel 

aan een oorlog tegen de stad Perugia. Hij werd 

krijgsgevangene en verbleef een jaar lang onder 

erbarmelijke omstandigheden in een kerker. Zijn 

vader kocht hem vrij en Franciscus keerde ziek 

en depressief naar Assisi terug. 
 

Weer aan de beterende hand werd Franciscus 

bijzonder getroffen door het leed van de melaat-

sen, die in zijn tijd volledig uit de samenleving 

werden verstoten. Naar aanleiding daarvan be-

keerde hij zich tot een leven van armoede, gebed 

en dienstbaarheid aan de armen, ontevreden over 

de leegheid van zijn eigen leven. 
 

Omstreeks 1205 kreeg hij een visioen in het 

kerkje van San Damiano. Daar hoorde hij dat 

Christus vanaf een kruisbeeld tot hem sprak:  

'Franciscus, ga en herstel mijn huis'. Franciscus 

vatte dit letterlijk op en begon het kerkje te res-

taureren, niet wetende dat hij de grondlegger 

zou worden van een van de belangrijkste ver-

nieuwingsbewegingen die de Kerk ooit gekend 

heeft. Hij ontdeed zich van zijn erfenis en wijd-

de zich aan de melaatsen, het herstellen van 

kerkjes en aan het gebed. Zelf wilde hij de aller-

armste zijn, en hij bedelde zijn dagelijks voedsel 

bij elkaar, daarvan delend met anderen die nog 

minder hadden dan hij. 
 

Omdat een bovennatuurlijke vreugde zich van 

hem meester maakte, verkondigde hij te pas en 

te onpas de Blijde Boodschap. In Assisi leidde 

dit aanvankelijk tot hoongelach, spot en agres-

sie. Daar kende men Franciscus immers als een 

brassend rijkeluiszoontje. Toch kreeg hij al snel 

volgelingen. Franciscus van Assisi stichtte de 

Orde der Minderbroeders (zie op internet: 

www.franciscanen.nl). Met zijn stadsgenoot 

Clara stichtte hij ook een orde van slotzusters. 

Verder stichtte hij de Derde Orde, een gemeen-

schap van lekengelovigen die het armoede-

ideaal in de wereld wilden beleven. 

HEILIGEN 
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Ten tijde van de kruistochten onder paus Inno-

centius III, die het Heilig Land wilde heroveren 

op de moslims, verraste Franciscus door "om 

God" te kiezen voor een verblijf in dienstbaarheid 

onder de Saracenen. Hij ging mee met een van de 

kruistochten maar bewandelde een tegenoverge-

stelde weg. Zijn vreedzame benadering van de 

islam, dialogisch avant la lettre geeft een vol-

strekt ander beeld van God: de God van de nede-

rige dienstbaarheid, die uitnodigt om in een geest 

van vrede en geweldloosheid onder andere men-

sen te gaan, hun werk en leven te delen en zo te 

midden van hen, Zijn aanwezigheid te ontdekken. 

Een belangrijke regel van Franciscus in de om-

gang met andersdenkenden en andersgelovigen is 

o.a. de afwijzing van elke gewapende strijd, zelfs 

van een woordenstrijd. In dit perspectief onder-

nam hij in 1219 tijdens de kruistocht zijn per-

soonlijke vredesmissie naar de Sultan van Damia-

te, waar hij hoffelijk werd ontvangen en spirituele 

gesprekken voerde. 
 

Tot aan zijn dood bleef hij voor zijn idealen strij-

den. Tijdens een geestelijke crisis ontving hij de 

stigmata, de vijf wondentekenen van Christus. In 

1226 stierf hij omringd door zijn medebroeders in 

Portiuncula. 
 

Levende Kerststal 

Franciscus heeft - in tegenstelling tot wat vaak 

wordt beweerd - de kersstal niet bedacht. Wel 

heeft hij met de eerste levende kerststal die wij 

kennen - in 1223 in Greccio - bijgedragen aan de 

verspreiding van dit idee. Hij stond ook aan de 

wieg van vele volkse devoties waaronder de  

kruiswegdevotie. Twee jaar na zijn dood werd 

Franciscus heilig verklaard. En in 1230 werd zijn 

lijk overgebracht naar een plek waar de aan hem 

toegewijde basiliek zou worden gebouwd die in  

1235 werd ingewijd. Deze grafkerk werd een van 

de belangrijkste centra van de Italiaanse kunst. 
 

4 oktober: Werelddierendag 

De datum van dierendag gaat terug op het overlij-

den van de heilige Franciscus van Assisi (4 okto-

ber 1226); op die dag herdenkt men van oudsher 

Sint Franciscus. Hij bekommerde zich om het lot 

van zwervers en andere armen, maar ook van  

planten en dieren. Volgens de legende voerde hij 

hele gesprekken met dieren. Zijn sterfdag, waarop 

de RK-kerk Franciscus steeds herdenkt, werd tij-

dens een internationaal congres van verenigingen 

voor de bescherming van dieren in 1929 in We-

nen uitgeroepen tot Werelddierendag. 
 

(bronnen: Wikipedia en katholiekNederland) 
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Rommelmarkt 

De Najaarsrommelmarkt is op zaterdag 1 novem-

ber. U kunt uw overtollige spulletjes weer langs-

brengen bij de pastorie. Het liefst vanaf half okto-

ber. Als dat echt niet mogelijk is, kan het ook eer-

der. Graag een telefoontje vooraf.  

De rommelmarkt is van 10.00 tot 15.00 uur. 

Contactpersonen zijn: Margo Heinsbroek (010 - 

4 26 61 26), Hans Ronteltap (010 - 4 26 42 46) en 

Henry de Wolf (010 - 4 26 44 17). 
 

Koster in de bloemetjes 

Op donderdag 18 september hebben tien vrijwilli-

gers van onze parochie op uitnodiging van de ge-

meente Schiedam een boottochtje gemaakt over 

de Nieuwe Maas. De gemeente wil met het aan-

bieden van een gezellige avond Schiedamse vrij-

willigers bedanken voor hun bijdrage aan de sa-

menleving. Aanwezig waren burgemeester en 

wethouders, alsmede de alom bekende Lee To-

wers! Onze koster Margo Heinsbroek was één 

van de genomineerden voor de titel `vrijwilliger 

van het jaar´. Ze won de titel niet, maar werd 

voor haar inzet voor de parochie, de zonnebloem, 

zieken en bejaarden, wel in de bloemetjes gezet. 

Margo: gefeliciteerd! 
 

Allerzielenviering in de Beukenhof 

Op zaterdag 1 november zal er op uitvaartcen-

trum de Beukenhof de jaarlijkse Allerzielenvie-

ring worden gehouden. Om de beurt gaan pasto-

res van de Schiedamse parochies voor. Dit jaar 

zijn de voorgangers pater Leo de Jong o.p. en 

pastor Lidwien Meijer. (Bij het ter perse gaan van 

deze Gorzenklok was nog niet bekend welk koor 

zal zingen.) De viering begint om 11.00 uur. 
 

Clustervorming 

Volgens planning van het bisdom zal het cluster 

Nieuwe Maas, waartoe de parochies uit Schie-

dam, Vlaardingen en Maassluis behoren, in ja-

nuari 2011 een feit zijn. Het formele proces be-

gint een jaar eerder, in januari 2010. In de vijftien 

maanden ervoor worden de parochies uit de drie 

steden met elkaar in gesprek gebracht. In 2008 

vinden nog twee gesprekken plaats. Een informe-

le bijeenkomst op 29 september en een door het 

bisdom geleid gesprek op 3 december D.V. 

(Deze en meer informatie kunt u lezen in de digi-

tale nieuwsbrieven over Samenwerking Gebo-

den2, te vinden op de website van het bisdom: 

www.bisdomrotterdam.nl.)  

NIEUWS 
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In de vorige Gorzenklok is `Gezond in Zuid´ aange-

kondigd, een initiatief van Seniorenwelzijn, zorgcen-

trum François Haverschmidt, Clubhuis Zuid en de 

H.Hartparochie. In september zijn al enkele activitei-

ten geweest. Hier een overzicht voor de maand okto-

ber. Waar geen prijs is vermeld, is de activiteit gratis. 

Donderdag 2 okt.: zitdans in François Haver-
schmidt (10.30-12.00u). Aanmelding: 4091333 

Dinsdag 7 oktober: 1e computerles in het Club-
huis. (Aanmelding: 4267297) 

Dinsdag 14 oktober: lezing `Leven met verlies´ in 
kerkgebouw aan de Westvest 92. Aanvang 
20.15 uur, kosten € 5,-. 

Woensdag 15 oktober: Voorlichting over slaap-
problemen in het Clubhuis (10.00-12.00u) 

Vrijdag 17 oktober: Voorlichting over verstandig 
koopgedrag in de pastorie. (14.00-16.30u) 

Zondag 19 oktober: gezellige infomarkt, bingo, 
en muziek in het Clubhuis (13.00-16.00u) 

Dinsdag 21 oktober: APK-keuring rolstoelen en 
rollators in Fr. Haverschmidt (vanaf 9.30u) 

Dinsdag 21 oktober: wijklunch in de pastorie. 
(zie voor aanmelding blz. 3) Kosten € 5,-.  

Dinsdag 28 oktober: spelletjestoernooi (bridge, 
klaverjassen, rummikub) bij Seniorenwelzijn 
aan de Oude Maasstraat. (9.30-11.30u) 

Al deze activiteiten van september 2008 t/m 

maart 2009 zijn in een mooi boekje samenge-

bracht. U kunt u exemplaren meenemen bij alle 

organiserende instanties. In onze parochie liggen 

boekjes in de pastorie en achterin de kerk. 

 

"Mijnheer De Vries ! Wij gaan hier 
niet eerder weg voordat u gezegd 
heeft wat u ons wilt laten doen! 
Maakt niet uit wat!!"  

HUMOR IN DE KERK 

GEZOND IN ZUID 

De Vries: "En ik zeg niets, totdat u mij hebt gevraagd naar 
mijn ervaringen, mijn wensen en naar wat ik u te bieden heb!!" 


