MET BRANDEND HART

Beste Mensen, welkom in onze nieuwe parochie de Goede
Herder. Met de installatie op
zaterdag 17 september hebben
we samen om Gods zegen gevraagd en inspiratie voor al
wat voor ons ligt. We mogen
heel dankbaar zijn voor wat al
begonnen is. Verschillende
startvieringen vonden al plaats. Er is gebeden voor
de vrede en die was al werkzaam ook bij de vele
voorbereidingen die voorafgingen aan deze nieuwe
start.
Dus niet alleen onze bisschop Mgr. H. van den
Hende, ons bestuur, team en pastoraatsgroepen,
maar iedereen dank en hulde. Vooral ook de koren
en dirigenten, organisten en vele vrijwilligers, medewerkers, parochianen en wie ook, voor of achter
de schermen; we mogen elkaar complimenteren.
Want er is moed nodig om niet alleen de noodzaak,
maar veel meer de kansen te zien die ons worden
geboden. De parochie - onze nieuwe parochie de
Goede Herder - is naast een meer dan goede organisatie, primair een gemeenschap van de Heer en
door Hem zijn we op een unieke wijze verbonden
met elkaar. Dit zegt het evangelie (Joh. 10,10-11)
en psalm 23 uitdrukkelijk. Daar mogen we op vertrouwen en altijd op rekenen. Hij is onze Goede
Herder die zelfs zijn leven voor ons geeft; die het
geluk en welzijn van heel de kudde voor ogen
heeft. Het is een ideaal en model waaraan we ons
mogen optrekken en aan spiegelen. Want dit blijft
voortdurend actueel.
Bij mijn kennismaking stelde ik (vorig jaar): 'het
gaat om de bezieling van het Evangelie te laten
doorwerken in de parochie en maatschappij'. Daar
sta ik nog altijd achter. En het is net zo nodig als
altijd.
Als pastores en parochianen hebben we allemaal
behoefte aan 'leven in overvloed' (Joh. 10,10). De
Heer, de Goede Herder, wil ons daartoe brengen.
En we mogen elkaar hierheen brengen, helpen en
vergezellen. Een mooie inhoud en doelstelling die
tegelijk een opdracht en zending meebrengt voor
ieder op eigen wijze.
Laten we met en voor elkaar op weg gaan. Samen
de kudde van de Heer vormen wanneer Hij ons
leidt naar 'rustig water en grazige weiden' (ps. 23)
met vriendelijke groet,
pastor C. Biesjot
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MISINTENTIES

Zondag 2 oktober
Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman,

ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius

Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach
en zoon, Franciscus Laurentius Geerders, Roen
Gunneweg Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach –
Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas,
pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria
Kazenbroot – Hoenderkamp, Hubert Everard Maria

Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders
Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van
Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna

van Riet, ouders Steens van der Knaap, Reinier
van Til, Martha Maria Vavier - Jaspers, Henderina
Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde
Zondag 9 oktober
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders
Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius
Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus

Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph
Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers,
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van
Noordt, ouders van der Plas—Lips, Piet van Potten,

Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens
– Van der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet
Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde.
Zondag 16 oktober
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes,

Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders
Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,

ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie
van 't Zelfde
Zondag 23 oktober
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes,
Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, Jan Joore, Petrus Jacobus van Mil, ouders
Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler,

2

Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van
der Knaap, Martha Maria Vavier—Jaspers, Luud
en Lenie van ’t Zelfde.
Zondag 30 oktober
Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg,
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes,

Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus
Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der
Pas – Van Mil, Mevr. Mulder – Bekkers, Piet van
Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap,

ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie
van ’t Zelfde.

CATECHESE

"Ik vond het fijn om
dicht bij God te
zijn", was een van
de antwoorden die
ik kreeg tijdens de
eerste catecheseles
na de Eerste Communie, op mijn
vraag wat de kinderen mooi, bijzonder of leuk hadden gevonden tijdens de voorbereiding en de Eerste Communieviering van 29 mei.
Ja, u leest het goed, catecheseles, de kinderen waren enthousiast en dus gaan we maandelijks een
vervolg geven aan de communievoorbereiding.
In deze eerste les hebben we natuurlijk nagepraat
over dit mooie feest. Andere bijzonderheden: de
eerste hostie krijgen, het iedere keer weer naar de
kerk gaan, samenzijn, de kaars aansteken, naar het
verhaal luisteren… en er was ook een kind dat alles gewoon leuk had gevonden. Waar de kinderen
het met elkaar over eens waren: dat zij samen het
poortenlied hadden mogen zingen… en wederom
klonk het lied door de pastorie… misschien dat zij
het tijdens de dankviering van 30 oktober wel weer
mogen zingen? Dat willen zij in ieder geval wel!
De lessen hebben als rode draad: Heiligen. Wat is
een heilige, wanneer wordt je heilig? Aan de hand
van het memoriespel van Don Bosco: "ken je heiligen" gaan we met elkaar een aantal heiligen leren
kennen. Het spel werd deze eerste keer (met de
helft van het aantal kaartjes) al heel fanatiek gespeeld. Waarom? Van de kaartjes die veroverd
werden krijgen zij een afbeelding om in het werkschrift te plakken… en die gaan ze dus de komende maanden sparen. In de tussentijd mogen de kin-
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deren thuis alvast het verhaal over de heilige van
de volgende keer (in oktober Franciscus) lezen,
zodat een of meer kinderen dit de volgende catecheseles kunnen voorlezen.
Op 11 oktober zien we elkaar weer!
Werkgroep Eerste Communie
GEZOND IN ZUID (1)

Modeshow
Gezond zijn is ook een beetje mooi zijn. En er op
je best bijlopen, helpt ongetwijfeld ook om gezond
te blijven. Met deze wetenschap in het achterhoofd
organiseert Gezond in Zuid een modeshow in
zorgcentrum François HaverSchmidt. U bent allen
welkom op woensdag 5 oktober, van 14.00 tot
16.00 uur.
Voor wie na de lange winter dus eens lekker in het
nieuw wil gaan, maar misschien Rotterdam wat ver
vindt, de Hoogstraat nu wel kent en eens met
vriendinnen of vrienden wil kijken wat de laatste
mode is – en of die een beetje staat – die is meer
dan welkom in 'HaverSchmidt'.
De modeshow wordt verzorgd door Cecilia Mode;
na de show is er de mogelijkheid kleding aan te
schaffen. De middag is niet bedoeld voor fotomodellen en atleten (die zijn natuurlijk ook welkom)
maar wel voor ‘senioren’.
Wat let u? Kom gewoon lekker kijken, en wie weet
kopen.
Informatie: Linda Lalleman, 010- 409 13 33
of: Llalleman@argoszorggroep.nl.
Aanmelden niet nodig.
Aan de deur wordt niet gekocht
Er zijn nogal wat mensen – gelukkig veel meer dan
de helft van de wereldbevolking – die uit overtuiging ieder die ze tegenkomen, positief benaderen.
Maar er zijn helaas ook mensen met een andere
instelling: die zijn er willens en wetens op uit om u
te bedonderen.
Zij melden zich soms aan uw deur. Maar ook aan
de telefoon, of op het internet. Meestal willen ze u
een 'koopje' aan de hand doen. Kaarten voor de
dierenbescherming, een Dinerbon, een lidmaatschap van de Postcodeloterij of goedkope energie.
Voor veel mensen blijft het vervelend om bij vertrek van deze ongenode gasten, te moeten constateren toch weer ‘ja’ gezegd te hebben op iets waar
helemaal geen prijs op wordt gesteld. Een nog ergerlijker: je voelt je er zo dom door.
Wie de bijeenkomst ‘Aan de deur wordt niet ge4

kocht’ heeft bezocht, zal dit niet zo gauw meer
overkomen. Het zal u na de bijeenkomst minder
moeite kosten om gewoon te zeggen waar u voor
staat, als iemand u aan de deur probeert te verleiden tot een aanschaf. Miranda Geervliet legt u de
kneepjes van het 'nee'-zeggen uit.
Aan de deur wordt niet gekocht is voor iedereen
bij te wonen, op 19 oktober, van 14.00 tot 16.00
uur in de pastorie van de Heilig Hartkerk.
En verder…
Oktober is een goed bezette maand voor Gezond in
Zuid. De cursus Muziekgeschiedenis (begonnen op
28 september) wordt op drie woensdagmiddagen in
de pastorie gehouden. In Wijkcentrum Zuid leggen
de Ouderenadviseur en de Ouderenwerker op 5
oktober hun werkzaamheden uit.
Op 12 oktober organiseert Gezond in Zuid een
middag over Voetreflex en op 26 oktober gaat het
in het Wijkcentrum over Kleur en Kleding.
Op de laatste zondag van oktober is het feest bij
het Diner-dansant voor twee en aan het eind van de
maand begint het spelletjestoernooi.
U leest er meer over in de speciale gidsjes die voor
Gezond in Zuid zijn gemaakt. Ook te vinden achter
in de kerk.

DANKWOORD

Oude apparaten als nieuw
Tegenwoordig is de Westerse mens gedwongen
om apparaten die het niet meer doen, bij het vuilnis
te zetten, “omdat een nieuwe kopen minder kost
dan een reparatie van het defecte apparaat”. Deze
uitspraak van winkelverkopers zal velen bekend in
de oren klinken.
Gelukkig hebben wij in de Gorzen de beschikking
over een handige klusjesman, die onze gemeenschap veel geld bespaart door oude apparaten weer
op en top te laten werken.
Zo heeft hij – na vele maanden van experimenteren – de papiersorteermachine (die o.m. de bladen
sorteert van de Gorzenklok die u in handen heeft,
maar ook de bladen van diverse misboekjes) weer
werkend gekregen door enkele magneetjes toe te
voegen aan het mechanisme. En de elektrische
nietmachine leeft weer doordat het een apart gemaakt onderdeel geïmplanteerd heeft gekregen.
Goed voor onze portemonnee, voor onze vrijwilligers die de boekjes samenstellen, een goed voor
het milieu. Bedankt Wim!
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KENNISMAKEN

Een nieuwe stagiair. Even voorstellen…
Per 1 september ben ik als stagiair in de parochie De Goede
Herder begonnen. Ik studeer
voor het ambt van permanent
diaken aan de Priester- en Diakenopleiding “Bovendonk”. De
stage duurt een goede 1½ jaar.
Graag stel ik mij aan u voor.
Mijn naam is Franck Baggen,
ik ben 40 jaar. Als u mij zult
horen spreken, zal u mijn
‘zachte g’ al snel opvallen. Die ‘zachte g’ verraadt
mijn Limburgse afkomst. In 2003 ben ik getrouwd
met Ellis, een Rotterdamse. Ik heb Ellis leren kennen op de Hogeschool Heerlen, waar wij beiden
economie en marketing hebben gestudeerd. Wij
wonen al 15 jaar in Rotterdam. Ik heb de laatste
drie jaar gewerkt voor het bisdom Rotterdam als
projectleider voor het project ‘Samenwerking Geboden’, een project van parochiefusies. Ook in deze
parochie heb ik voor dit project gewerkt.
Permanent diaken
Ik ben, wat wordt genoemd, een ‘late roeping’.
Vier jaar geleden heb ik de keuze gemaakt te starten met de opleiding tot permanent diaken. Het
permanent diaconaat is een eigen roeping met eigen taken en verantwoordelijkheden in de kerk.
Een diaken houdt zich hoofdzakelijk bezig met het
dienende aspect van kerk-zijn. Wat betekent dat?
Als gelovigen vormen wij een gemeenschap. Als
gemeenschap zoeken wij toenadering tot God,
maar ook tot elkaar. Wij dienen God én wij dienen
elkaar. De diaken gaat voor in deze dienstbaarheidaan-elkaar. Hij treedt als ambtsdrager uit de gemeenschap naar voren om dit dienen handen en
voeten te geven.
Bovendonk
Op Bovendonk kun je naast je baan studeren voor
diaken of voor priester. Momenteel studeren er 25
mannen uit verschillende bisdommen. De lessen
op Bovendonk worden gegeven in het weekend,
van vrijdag tot en met zondag en dat 21 weekenden per jaar. De opleiding aan Bovendonk duurt
zes jaar. De eerste vier jaar studeer je naast je
baan. De laatste twee jaar zijn stagejaren. Als je tot
de stage wordt toegelaten, zeg je je baan op en
treedt je in dienst van het bisdom. Het bisdom
plaatst je als stagiair in een parochie. Zo is het ook
met mij gegaan. Als ik mijn stage goed doorloop
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en slaag voor mijn opleiding, word ik toegelaten
tot de wijdings-kandidaten. In de regel laat de wijding dan niet lang op zich wachten.
Stage
Ik ben nu begonnen aan de stage in de parochie
van de Goede Herder. Als stagiair zal ik deel uitmaken van het pastorale team. Pastoor Duynstee is
mijn stagebegeleider. Vanwege de lesweekenden
kan ik niet elk weekend in de stageparochie zijn.
De weekenden dat ik er wel ben, probeer de missen in de verschillende kerken van de parochie bij
te wonen.
Ik hoop u gedurende mijn stage een keer te ontmoeten. Dan kan ik mij ook persoonlijk aan u
voorstellen.
Hartelijke groet en Gods zegen,
Franck Baggen

GEZOND IN ZUID (2)

BABETTES GÆSTEBUD (BABETTE'S FEEST)
De filmcyclus in het kader van Gezond in Zuid
gaat op 14 oktober verder met opnieuw een Europese film, dit keer een Deense.
1871 – In een klein dorpje aan de kust van Jutland
wonen Martina en Philippa, de dochters van een
strenge protestantse dominee die elk aards genot
afkeurt. Op haar vlucht uit Parijs komt Babette terecht in het diep religieuze en geïsoleerde dorp.
Martina en Philippa bieden haar onderdak in ruil
voor huishoudelijk werk. Veertien jaar werkt Babette als hun persoonlijke huishoudster.
Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de loterij
gewonnen heeft. Ze besluit dan de inwoners van
het dorp op een enorm feestmaal te trakteren.
Het wordt een diner om nooit te vergeten...
Babette's feest, een film van regisseur Gabriel
Axel, naar een boek van Isak Dinesen, bekend van
Out of Africa, won de Oscar voor beste buitenlandse film.
Te zien in de pastorie van
de Heilig Hartkerk, op 14
oktober. Aanvang 20.30
uur, zaal open 20.00 uur.
De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage voor de
koffie en thee is welkom.
Informatie: Ted Konings,
06- 48 40 57 75.
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DOOR U VOOR U (1)

Superrozenkrans
Duizend 'Weesgegroeten' bidden. Ga er maar aan
staan... Toch zal deze 'Superrozenkrans' op 7 oktober gebeden worden, in de Heilig Hartkerk. De gebedsavond tot Maria is een initiatief van de gebedsgroep 'Mama di Rosario' - Moeder van de Rozenkrans. De organisatoren gaan aan het bidden tot
Maria, omdat ze er vanuit gaan dat dit de deelnemers helpt om dichter bij God te staan. 'Het is ook
een goede gelegenheid om een offer in ons leven te
brengen en voor onze eigen persoonlijke intenties',
aldus Mama di Rosario.
Het bidden van de 20 Rozenkransen zal ongeveer tien
uur duren. Het gebed vangt
aan na de Eucharistieviering, die om acht uur 's
avonds begint. Voorganger
is pastoor Charles Ebba. De
gebedsgroep wordt geleid door
Silvio Jonge, in de Gorzenkerk welbekend. Tijdens het gebed is ieder vrij om korte of
langere tijd mee te doen. Enkele mensen zullen, zo
is voorzien, het gebed tot ongeveer zeven uur in de
ochtend volhouden.

DOOR U VOOR U (2)

HET IS EEN ZEGEN OM DIEREN TE HEBBEN
Onze eerste poes heette Speedy en kwam uit het
asiel. Ze zag er schattig uit, maar schijn bedriegt
vaak. Eenmaal bij ons gewend, gedroeg zij zich
alsof we haar voortdurend dankbaar moesten zijn
voor alles wat ze deed. Ze wist precies wat ze wilde en dat was meestal niet wat wij wilden.
Aan het antieke kastje krabben, alle aarde uit de
grootste planten graven, de kerstboom laten kapseizen en de ballen de hele kamer doormeppen. Ze
lustte alleen het duurste merk kattenvoer, anders at
ze dagen niet, althans niet bij ons, en wilde elke
dag een schone kattenbak.
Ze kwam alleen op schoot als zij er zin in had en
wilde er vervolgens ab-so-luut niet meer af.
Je moest wel een zwaarwegende reden hebben om
op te staan, omdat ze dan haar nagels pijnlijk in
rok of broek zette en dan gewoon bleef hangen.
Mijn schoonmoeder was bang van haar en misschien daarom werd zij bij visites altijd uitgekozen, (een lekkere grote schoot), een poging van
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mijn kant poes eraf te halen leverde grote halen op
in de nieuwe japon van de stof Trevira 2000. Een
tante belde altijd eerst even op om te informeren
“of de poes thuis was“, anders kwam ze wel een
andere keer. ‘s Avonds verstopte Speedy zich
bovenop de linnenkast, om, wanneer wij sliepen,
met een enorme sprong
bovenop ons te landen.
Als wij vergaten de klep
van de piano te sluiten,
trakteerde zij ons midden
in de nacht op een zelfgemaakte compositie door
heen en weer te marcheren
over de toetsen, waardoor
wij allemaal rechtop in
bed zaten.
Maar we hielden veel van
haar en zaten huilend in een kring om haar heen
toen ze haar laatste adem uitblies. Er volgden nog
vele andere poezen en katers.
Gek op dieren
Ook een hond deed zijn intrede in ons gezin, nou
ja, een piepklein raszuiver ‘vuilnisbakkie’ van een
paar weken oud. Hij was geboren in een bruin café
en had aldaar heel wat vlooien opgedaan.
Hij was nog dermate klein dat mijn oudste tante na
een blik in de mand ons vroeg of we wel zeker
wisten dat het geen cavia was. Later bleek hij een
ware kamikazepiloot; als je hem losliet koerste hij
op de grootste hond af en begon daar ruzie mee te
maken, zodat wij hem - niet altijd zonder kleerscheuren- moesten komen redden. Maar wanneer
wij zelf onenigheid hadden sloop hij weg met de
staart tussen de poten en zocht dekking onder het
bed, alsof alles zijn schuld was.
We woonden destijds dicht bij de centrummarkt en
bijna elke vrijdag zag hij kans om te ontsnappen,
hij maakte dan zijn rondje (hij werd gesignaleerd
door buurtbewoners). Hij zag er steevast vettig uit
en walmde naar vis. Tot zijn grote verontwaardiging stopten we hem in bad.
Onze dochters waren gek op dieren en het huis
leek soms wel een filiaal van een dierenasiel.
Zielige konijnen, cavia's, vissen, vogels, wandelende takken. Bij muizen lag mijn grens, maar toch
kwamen ze er, want: “Zielig, hoor, ma, als wij ze
niet nemen worden ze door de WC gespoeld! Een
van de dochters besloot op 8-jarige leeftijd geen
vlees meer te eten en als tiener sloot zij zich aan
bij strenge dierenactivisten. Op een avond keken
we argeloos naar het journaal toen er een item
kwam over een demonstratie tegen kistkalveren.
Daar liep onze dochter met een spandoek, terwijl
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wij dachten dat ze op school was! Een bizarre manier on tegen de lamp te lopen bij het spijbelen.
Stiekem was ik best trots op haar.
4 Oktober is het weer dierendag- en dierenzegening in de H. Hartkerk; een liefdevolle happening.
We denken dan met weemoed terug aan onze huisdieren die ons in het verleden veel plezier hebben
gegeven. Ze zijn nooit gezegend op 4 oktober, Werelddierendag, maar het was wel een zegen om ze
te hebben.
Liesbeth Dingenouts

WERELDJONGERENDAGEN

Om nooit te vergeten: Wereldjongerendagen
Het is alweer weken geleden, maar de hitte van
'Madrid' zindert nog na. De Wereldjongerendagen

in de Spaanse hoofdstad waren om nooit te vergeten. Indringend, warm, verdiepend, feestelijk, opwindend. Met dieptepuntjes, maar vooral hoogtepunten. Spaans benauwd, we weten nu wat het is,
sinds we met honderdduizenden op weg naar huis
gingen vanaf het vliegveldterrein Cuatro Vientos,
na afloop van de viering met de paus op zondag.
Tegen een dergelijke mensenmassa bleken geen
vier metrostations opgewassen.
Nog geen halve dag eerder bleek het juist zwiepend nat in Madrid, met een echte zomerse wolkbreuk met navenante wervelwinden. De huisjes op
Cuatro Vientos waarin de eucharistie in afwachting
van de communiegang door al die jongeren was
ondergebracht, bleken niet tegen het natuurgeweld
bestand. Zo kon het gebeuren dat voor het eerst in
de geschiedenis van de WJD de jongeren het zonder communie moesten doen. Stoer overigens wel
van de paus, om tijdens storm en regen gewoon op
het podium te blijven bij de jongeren.
Druk was het ook eerder in de week, op en rond
Plaza de la Cibeles, plaats van handeling van zo10

wel de openingsviering, als de eerste ontmoeting
met de paus en de kruisweg. En in de hele stad, in
de parken en op de pleinen, waren er veel mensen
en van alles te beleven. Kritiek was er ook, op de
Wereldjongerendagen, van wat men “radicalen”
noemt, affreus van kerk en geloof. Zij vormden anders dan dat je uit de media zou kunnen vermoeden - maar een heel, heel kleine minderheid. De
Nederlandse jongeren werden gewaarschuwd weg
te blijven van het plein Puerta del Sol, waar de demonstranten zich verzamelden. Het scheelde de
jongeren die daar gehoor aan gaven de ergernis
van bekalkte winkelruiten met ergerniswekkend
domme teksten.
Opgetild
Ik was in Madrid om verslag te doen. Vanaf 15
augustus verzamelden honderdduizenden, uiteindelijk miljoenen jonge mensen, zo tussen 16 en 30
jaar, zich in Madrid, voor wat genoemd wordt het
grootste evenement ter wereld. Maar ik voelde me
meestentijds ook een deelnemer. Geboeid tijdens
de catechese - soms ook niet, wat dat betreft was ik
ook net een deelnemer -; soms hongerig, maar dan
weer als een kind zo blij in een buffetrestaurant dat
alles uit de kast haalde om het de jonge gasten naar
de zin te maken - tegen betaling van één bon, gekregen van een onbaatzuchtige pelgrim. Geërgerd
omdat het zenden van mijn mailtjes niet lukte, dan
weer intens tevreden met het vinden van wat schaduw. En steeds maar weer die ontmoetingen met
van die gave mensen.
Tijdens de topmomenten van de week voelde je je
opgetild uit de drukte. Alsof de Heilige Geest zelf
zich over je ontfermde, de koppies verkoelde en
ieder verlichtte aan de hand van de woorden van
bisschop of medepelgrim. Voor de meeste jongeren was dat overigens al begonnen onderweg, vanaf 8 augustus, over Franse wegen, langs de plaatsen waar de herinnering aan helden als Bernadette
en Benedictus tastbaar was. De Geest van Liefde
kwam de WJD-ers ook tegemoet in de parochiemensen en gastgezinnen die in Spanje op hen
wachtten.
Terug in Nederland weten de pelgrims dat de realiteit van Madrid zeker zo “echt” is, als die in ons
kouwekikkerlandje. Waar we graag willen leven
als gelovig mens, verbonden met de mensen in de
kerk, maar waar we ons soms ook eenzaam voelen,
en onzeker. We zijn er weer aan herinnerd dat Jezus in ieder geval altijd ons leven wil delen. En dat
maakt dat we gewoon weer 'op zijn Rotterdams'
aan de slag kunnen.
Ted Konings
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AGENDA

Zaterdag 1 oktober
H. Teresia van het Kind Jezus
Zondag 2 oktober
27e Zondag door het jaar
HH. Engelbewaarders
Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.
Voorganger: pastor Charles Duynstee
Jesaja 5,1-7 / Matteüs 21,33-43
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet
hij dan met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoordden: ‘De
onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het
daar de tijd voor is.’ Matteüs 21, 40-41

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen,
koffie of thee in de pastorie.
Dinsdag 4 oktober
H. Franciscus van Assisi, Werelddierendag
Van 18.30 tot 20.00 uur heeft er een dierenzegening plaats in de kerk.
Zie “Avond van Franciscus” op blz. 20
Woensdag 5 oktober
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Vrijdag 7 oktober Eerste Vrijdag
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
Zondag 9 oktober
28e Zondag door het jaar
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H.
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.
Voorganger: Corry Smits
Jesaja 25,6-10a / Matteüs 22,1-14
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘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 22,1-3

Maandag 10 oktober
H. Maagd Maria, Sterre der Zee
Woensdag 12 oktober
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Zaterdag 15 oktober H. Teresia van Jezus
12

Zondag 16 oktober
29e Zondag door het jaar
H. Margareta-Maria Alocoque
H. Gerardus Majella
Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.
Voorganger: pastoor A.A. van Well
Jesaja 45,1+4-6 / Matteüs 22,15-21
‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’
Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen:
‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan
God wat God toebehoort.’ Matteüs 22, 20-21

Dinsdag 18 oktober H. Lucas, evangelist
Wijklunch (zie blz.16 “H. Hartkerk forever”)
Woensdag 19 oktober
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Om 19.30 uur lezing van dhr. F. Rosier (zie blz. 22)
Zondag 23 oktober
Wereldmissiedag
Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het
H. Hartkoor.
Voorganger: Kees Koeleman
Exodus 22,20-26 / Matteüs 22,34-40
‘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

Na de viering is er een deurcollecte voor Wereldmissiedag.
Woensdag 26 oktober
Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.
Voorganger: pastor Coert Biesjot
Om 19.30 uur lezing van dhr. F. Rosier (zie blz. 22)
Vrijdag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen
Zaterdag 29 oktober Rommelmarkt (Zie blz. 19)
Zondag 30 oktober
31e Zondag door het jaar
Om 09.30 uur Gezinsviering
met zang van het kinderkoor.
(Terugkomviering communicantjes)
Voorganger: pastor Charles Duynstee
Maleachi 1,14b-2,2b+8-10 / Matteus 23,1-12
En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar
één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar
noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias.
De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.
Matteüs 23, 9-12
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BIJZONDERE VIERINGEN

Zondag 30 oktober 2011

Gezinsviering
Voorganger:
pastor Charles Duynstee

aanvang: 09.30 uur
Deze viering is een special voor de
kinderen en jongeren die het afgelopen
jaar hun Vormsel of Eerste Communie
hebben gedaan.
De vormelingen van vorig jaar ontvangen hun kruisje terug uit de levensboom.
Het kinderkoor zal zingen.
Alle kinderen en jongeren zijn van harte
welkom en krijgen natuurlijk weer een
actieve rol in deze viering.
Op zondag 30 oktober 2011,
de zondag voorafgaand aan
Allerzielen, is er een bijzondere middag in onze kerk.
Die middag staan de deuren
van de kerk wijd open om
ruimte te bieden aan het herdenken van onze overleden
dierbaren. Dierbaren, misschien onlangs overleden, misschien al langere tijd geleden.
Het koor Animato is die middag te gast en zal het
Requiem van Fauré zingen. Alleen al deze hemelse
muziek, die in de akoestiek van onze kerk prachtig
tot zijn recht zal komen, maakt een bezoek aan de
Heilig Hartkerk die zondagmiddag al meer dan de
moeite waard.
Er is ruimte voor stilte, maar ook voor ontmoeting.
U bent uitgenodigd om een foto, een wens, een
bericht, een spreuk o.i.d. met betrekking tot uw
dierbare mee te nemen. Hiermee kunnen we een
mooie collage maken.
Toegang gratis. Na afloop wordt ter bestrijding van
de onkosten een deurcollecte gehouden.
Iedereen is van harte welkom.
Aanvang: 16.00 uur, kerk open 15.30 uur.
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GEZOND IN ZUID (3)

MANNENPRAAT
De Gorzen kreeg karakter tussen de werven Gusto
en Wilton-Fijenoord. Helaas ging het met de
scheepsbouw in Nederland in de jaren '60, '70 en
'80 bergafwaarts. Maar de goeie herinneringen zijn
gebleven: aan al die gigantische schepen die van
stapel liepen, de techniek en het vakmanschap dat
zo veel arbeiders inbrachten. De vriendschappen
onder collega’s maar ook de keren dat rake grappen en streken werden uitgehaald. De anekdotes
van avonturen en bijzondere ervaringen... er valt
nog zo veel te vertellen over die dagen, in de hal of
aan boord.
Gezond in Zuid zet de deuren open voor ieder die
nog eens nostalgisch wil nagenieten van vervlogen
tijden, of ervaringen wil doorgeven aan de jongste
generatie.
Naar de precieze vorm van de bijeenkomst zoeken
we nog, maar dat het op 23 oktober een zondagmiddag zal worden vol mooie herinneringen en
ervaringen voor de toekomst, dat staat vast. Vooral
mannen zullen aan het woord zijn – maar ook
vrouwen vinden de verhalen vast de moeite waard.
We willen bij de vertelmiddag ook een kleine tentoonstelling inrichten van foto’s, boeken en aanzichtkaarten die betrekking hebben op de scheepsbouw in het algemeen, en de Schiedamse werven
in het bijzonder. Misschien hebt u zulke spullen
nog wel in de kast liggen? We houden ons aanbevolen!
Ook mensen met bijzondere verhalen, of gewoon
ieder die denkt mee te kunnen doen met Mannenpraat, daarvan horen we graag.
Om een en ander goed te kunnen voorbereiden,
vragen we u contact op te nemen met Ted Konings
(tel: 06 - 48 40 57 75). Schroom niet, vertel ons uw
ervaringen!
Mannenpraat, 23 oktober, vanaf 15.00 uur. Voor
het laatste nieuws: www.heilighartkerk.nl.

SPREUK VAN DE MAAND

Een goede bui doet slecht weer opklaren!
Bond zonder Naam
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H. HARTKERK FOREVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK
U heef het waarschijnlijk gezien, in de kerk wordt
gewerkt. Niet alleen aan de gemeenschap, maar
regelmatig ook in het gebouw. Deze keer niet de
leien van het dak of de toren, maar de keuken in de
pastorie. Sinds kort is de keuken voorzien van een
prachtig ruim kooktoestel. Ook krijgt de keuken
een geheel nieuw keukenblok. Omdat de pastorie
regelmatig de huiskamer is van de wijk – denk aan
de maandelijkse wijkmaaltijd – wordt deze verbouwing financieel gedragen door subsidie via het zogenoemde vouchersysteem. Het plaatsen van het
keukenblok heeft helaas wat vertraging opgelopen
en zo kwam het dat de wijkmaaltijd van september
helaas niet door kon gaan. In oktober start dan het
seizoen van de wijkmaaltijd echt. Op dinsdag 18
oktober wordt er weer samen gegeten. Aanvang:
12 uur. Aanmelden kan in het wijkcentrum in de
Dwarsstraat of bij Corry Smits.
De verbouwing van de keuken kon ons en onze
medeparochianen van de parochie De Goede Herder er niet van weerhouden om na de mooie startviering op zaterdag 17 september een heus feestje
aan te richten. Vele handen, creativiteit en kundige
leiding van een professional zorgden ervoor dat na
de viering het goed toeven was achterin onze kerk.
Zo ook vond Mgr. van den Hende die nog lang
bleef om na te praten en kennis te maken met de
parochianen. U leest elders meer over deze viering.
Ook de komende tijd staan er bijzondere vieringen
op het programma. Op 4 oktober is er de Dierenzegening in onze kerk. Op zondagochtend 30 oktober
is er de terugkomviering voor de communicantjes
en vormelingen van de afgelopen tijd. Op deze
zondag voorafgaand aan Allerzielen, is er ´s middags een speciaal programma in onze kerk. Het
koor Animato is te gast en zal het requiem van
Fauré uitvoeren. Daarnaast zullen er gedichten
klinken en is er ruimte om onze dierbare overledenen te herdenken.
Op zondag 13 november is het Oeral kozakkenkoor te gast in de Oosters Orthodoxe liturgie. U
leest over al deze speciale momenten, uitgebreid
elders in deze Gorzenklok.
De kinderen zullen letterlijk van zich laten horen
in de dierendagviering en de viering op 30 oktober.
Alle kinderen die het leuk vinden om mee te zingen zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij
het koor. Voor meer informatie kunt u terecht bij
ondergetekende.
Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 517 04 863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl
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WERELDMISSIEDAG

Missio Wereldmissiemaand 2011: Vietnam
Wereldmissiemaand oktober staat dit jaar in het
teken van Vietnam. Dit land kent zes miljoen katholieken, fors voor Aziatische begrippen. Tachtig
procent van de 86 miljoen Vietnamezen is boeddhist.

Maar christen of boeddhist, in Vietnam heb je het
als gelovig mens niet makkelijk. Het land kent nog
altijd een communistische regering-van-de-oudestempel. Er is weliswaar officieel vrijheid van
godsdienst, maar de regering houdt de kerken
scherp in de gaten. Na de oorlog tussen Vietnam
en de Verenigde Staten in de jaren '60 en '70, werden veel kerken gesloten. Grond van de kerken
werd onteigend en religieuze leiders werden naar
heropvoedingskampen gestuurd.
De afgelopen jaren is er het nodige ten goede veranderd. Maar nog steeds moeten de wijdingen van
priesters goedkeuring van de staat hebben. Functionarissen van de regering zijn regelmatig bij religieuze vieringen om te controleren wat er gezegd
wordt. Het Vaticaan heeft geen diplomatieke banden met het communistische land.
De laatste jaren is wel sprake van wederzijdse toenadering. In januari van dit jaar heeft dat geresulteerd in de benoeming van een pauselijk vertegenwoordiger, die overigens niet in Vietnam zal resideren.
Groeiende kerk
De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling.
Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het
priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief met de
voorbereiding op de sacramenten en de begeleiding van bijbelgroepen.
Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. Ze werken bijvoorbeeld
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onder de minderheden in de bergen, waar nog veel
armoede heerst. Opvang van weeskinderen van
wie de ouders aan HIV/Aids lijden of overleden
zijn, behoort ook tot hun taken.
Onze steun
Hoewel het Vietnam in economisch opzicht steeds
beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen
maar toegenomen. In het noorden van het land en
in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van
Azië. Ongeveer een kwart van de bevolking leeft
onder de armoedegrens.
De gevolgen van de Vietnamees-Amerikaanse oorlog zijn ruim dertig jaar na dato nog steeds zichtbaar.
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in
Vietnam en geef aan de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op giro
1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Voor meer informatie: www.missio.nl
Na de viering van zondag 23 oktober is er een
deurcollecte voor wereldmissiedag.

ZANGKOOR

ZINGEN MET DE KERST
Als u het leuk vindt om te zingen, maar niet gebonden wilt zijn aan een koor, is er nog een andere
optie: zingen in projectvorm.
Aan de vieringen van Kerstmis die door het Heilig
Hartkoor worden verzorgd (Nachtmis en 1e Kerstdag), kunnen gastzangers deelnemen. De gastzangers krijgen muziek van de - meestal - vierstemmige liederen en vaste misgezangen. En moeten zoveel mogelijk van de onderstaande repetities meeoefenen.
Repetities die geheel zijn gewijd aan Kerstmis vinden plaats op de dinsdagen:
27 september,
11 oktober, 25 oktober,
1 november, 15 november, 29 november,
13 december, 20 december.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van
15 euro voor bladmuziek, koffie/thee, presentjes,
etc. Hebt u interesse? Schiet de dirigent/organist
aan, of kom eens informeren op een koorrepetitie.
Het koor repeteert elke dinsdag van 19.45 tot 21.45
uur.
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NIEUWS

Rommelmarkt
Op zaterdag 29 oktober opent de H. Hartkerk weer
zijn deuren voor de halfjaarlijkse Rommelmarkt.
Gezien het succes van de afgelopen jaren behoeft
deze markt nauwelijks nog te worden aangeprezen;
veel Schiedammers weten de weg naar dit evenement te vinden. Hopelijk behoort u tot één van
hen. Zo niet, dan nodigen wij u uit om toch eens
langs te komen. Wie weet is er net iets bij voor uw
gading. U kunt in ieder geval van de gezellige
sfeer proeven en, wie weet, ontmoet u er nog oude
bekenden. Kortom een bezoekje is altijd de moeite
waard.
Mocht u t.b.v. van deze markt afstand willen doen
van gebruikte spullen die nog in goede staat verkeren, neem dan voor het ophalen of het afgeven ervan contact op met:
Margo Heinsbroek, tel: 010-4266126 of met
Hans Ronteltap tel: 010-4264246
Oeral Kozakkenkoor
Op 13 november vindt er in de Heilig Hartkerk een
bijzondere viering plaats. Het is een eucharistieviering met belangrijke elementen uit de Orthodoxe
liturgie. De zang zal worden verzorgd door het be19

kende ‘Oeral Kozakken-koor’ onder leiding van
Gregor Bak.
Anders dan te doen gebruikelijk begint de viering
om half 11. Voorgangers zijn pater Leo Raph. A.
de Jong o.p en pastoraal werker Lidwien Meijer.
De teksten van alle gezangen zullen voor de aanwezigen in vertaling beschikbaar zijn. De toegang
tot de viering is vrij, er zal worden gevraagd om
een vrijwillige bijdrage.
Pater De Jong zal in de week voorafgaand aan de
viering een inleiding houden over de 'Spiritualiteit
van de orthodoxe christenen'. Daarover meer in de
Gorzenklok van november en op de site
www.heilighartkerk.nl.
AVOND VAN FRANCISCUS

Zo ziet ons programma op de Avond van Franciscus eruit:
-Op 4 oktober om 18.30 uur beginnen wij met een korte viering ter ere van Franciscus,
waarbij jullie allemaal welkom
zijn. Neem je huisdier mee…,
als dat moeilijk is mag je ook
een foto van je huisdier meenemen. En heb je geen huisdier,
maar wel een lievelingsknuffel,
dan ben je daarmee ook van harte welkom.
-Direct na de viering zal diaken R.H. Dits, vriend
van Franciscus, alle dieren, foto's en knuffels van
mensen die dat willen, zegenen.
-In de kerk vinden daarna enkele activiteiten
plaats, die voor iedereen toegankelijk zijn:
☺ Doe de Franciscus-quiz of verdiep je in wat
Franciscus graag wilde.
☺ Zin om te kleuren? Dat kan op een van de
kleurplaten.
☺ Oefenen én zingen van het Zonnelied van Franciscus samen met ons Franciscuskoortje.
☺ Schrijf je wens en/of gebed in een Zonnetje.
☺ Misschien ga je liever even knutselen?
☺ Samen een kopje koffie drinken en delen van
de (door een ieder meegebrachte) versnaperingen.
Vertel het al je vriendjes en vriendinnetjes en neem
ze mee op dinsdagavond 4 oktober.
Papa’s en mama’s, oma’s en opa’s mogen natuurlijk ook meekomen.
Meer weten? Kijk op www.heilighartkerk.nl onder
‘Franciscusdag’
20

DE GOEDE HERDER

Oprichtingsviering De Goede Herder groot feest
Helemaal uitverkocht was de viering niet, maar
verkocht was je wel, na afloop. Op 17 september
werd in de Heilig Hartkerk feestelijk gevierd dat
de zes voormalige parochies van het Waterweggebied op 1 juli zijn opgegaan in één nieuwe parochie. Het werd een heel bijzondere viering met de
nieuwe bisschop mgr. Van den Hende als voorgan-

ger en honderden bezoekers van heinde en ver.
Met tot slot een gezellige borrel waarin vele oude
en nieuwe bekenden elkaar troffen.
Bisschop Van den Hende krapte zich in zijn overweging figuurlijk achter zijn oren, toen hij stilstond bij de naam van de nieuwe parochie: De
Goede Herder. Dat is een naam die je niet verwacht in een verstedelijkt gebied als het onze.
Maar als je even verder denkt, aldus de bisschop,
dan geldt ook hier dat de Herder zijn 'schaapjes' bij
elkaar brengt, in Zijn huis. De katholieken uit de
drie steden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,
voortaan onder één zeer omvattend dak.
Dat was ook de centrale gedachte achter het logo
dat na de viering werd gepresenteerd; verschillende gemeenschappen die samen kerk-zijn. Ook werden de mensen bedacht die de naam 'De Goede
Herder' voor deze nieuwe gemeenschap hadden
voorgesteld. In de rondvraag in het voorjaar, lieten
maar liefst vier verschillende indieners weten dat
een hele geschikte naam voor de parochie in het
Waterweggebied in de 21ste eeuw te vinden.
De bisschop was voor het eerst in de Heilig Hartkerk en was duidelijk in zijn commentaar: 'een
mooie, grote kerk, niet te missen'. Gelukkig maar.
Zo wisten meer dan zeshonderd mensen de kerk te
vinden op deze vroege zaterdagavond. Zij luisterden naar een gelegenheidskoor van wel vijftig man
en vrouw, samengesteld uit de verschillende koren
van de regio. De mensen die hen stuurden en begeleiden, kwamen ook uit verschillende deelgemeen21

schappen, net als de lectoren en de voorbidders in
de viering. Een bijzonder onderdeel was de presentatie van de verschillende voormalige parochies.
Ieder was gevraagd in een beeld te vangen wat hen
het meest typeerde: deze verbeeldingen werden
samengebracht op een 'plattegrond' van het Waterweg-gebied. Uit Maassluis kwam een kinderkoor,
dat meer nog dan alle andere aanwezigen, de blijdschap vertolkte om samen te zijn gekomen.
Een grote bron van vreugde voor mij persoonlijk
waren de mensen die achter de schermen zorgden
dat de viering en het samenzijn nadien, vlekkeloos
konden verlopen. De vaste steunpilaren van de
Heilig Hartkerk, maar ook een flinke groep vrijwilligers van de andere deelgemeenschappen. Zij offerden zich op om het anderen naar de zin te maken, maar het gekke was dat zij er geen van allen
bijliepen of hen dat zwaar viel. Tijdens de pakweg
anderhalf uur drukte, met inschenken en opmaken,
overleggen en knopen doorhakken, uitserveren en
afwassen-in-de-tobbe, bleven hun gezichten stralen. Voor mij een vreugdevol bewijs dat je dienstbaar maken, in het leven misschien nog niet zo'n
gekke optie is...
Zo kon de 'borrel' uitgroeien tot een moment van
samenkomen van 'alles' wat katholiek is in onze
contreien. Vergeten was het gekissebis dat de afgelopen jaren nog wel eens opstak, vergeten ook de
moeilijke tijden die de kerk doormaakt. Napraten
en bijpraten, opsnijen en schaterlachen, het kon
allemaal, met een borrel in de hand. De bisschop
deed mee en maakte zo kennis met velen. Hier
werd de basis gelegd voor de initiatieven in de parochie in de komende jaren, voor een samenwerking die het beste uit onze gemeenschap naar boven haalt. Zodat we een verschil kunnen maken in
de samenleving van die drie mooie steden aan de
Waterweg. En God doet de rest. Tot vreugde en
zegen van ieder!
Ted Konings

LEZINGEN

Pelgrimstocht
In het nieuwe seizoen heeft de heer Frans Rosier
weer een lezing voor u klaar met de naam: “Op
zoek naar Romaanse inspiratie - een pelgrimstocht
naar Reims, Sens, Bourges en Chartres”
De lezing wordt in vier delen gehouden op de
woensdagavonden 19 en 26 oktober en 2 en 9 november in de pastorie. Aanvang 19.30 uur. Inlichtingen: 010-47006687. Warm aanbevolen!
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DE WISSEL

‘Verrassend Schiedam’
Expositie van fotograaf Tino Snelleman
Op vrijdag 23 september 2011 om 19.00 uur
vindt de opening plaats van een nieuwe expositie in inloophuis DE WISSEL aan het Broersveld 123b.
Deze expositie toont bijzondere foto’s van Schiedam, gemaakt door Tino Snelleman. U bent van
harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn.
De expositie duurt tot 30 november 2011.
Over de fotograaf:
Tino Snelleman maakt al
foto’s vanaf z’n 15e jaar en
toen hij in 2005 de overstap maakte van analoog
naar digitaal ging er een
wereld van nieuwe mogelijkheden voor hem open.
Door veel te experimenteren maakt hij bijzondere
en artistieke opnamen.
In 2008 begon hij met
avond- en nachtfotografie en is sindsdien daaraan
ook meteen verslaafd. Het is voor hem een uitdaging om met het licht dat er beschikbaar is de
schoonheid van een stadsdeel of object weer te geven.
Het is verrassend om zijn opnamen van de stad te
zien bij avondlicht, totaal anders dan de stad bij
daglicht.
Het is voor hem ook een vorm van ontspanning; de
rust die in de avond en nacht vaak in de stad
heerst, maakt dat hij sprookjesachtige opnamen
kan maken. De foto’s die hij heeft uitgekozen voor
deze expositie laten delen van Schiedam zien bij
dag en nacht.
Door zijn speciale manier van fotograferen en bewerken (HDR-techniek) krijgt elke foto een verrassende uitstraling. Sommige foto’s komen niet echt
realistisch over, maar zij laten de realiteit van de
fotograaf zien en zij zijn daardoor beslist artistiek
te noemen.
Een andere vorm van fotografie waarmee hij zich
bezig houdt, is die van het vastleggen van evenementen en optredens van lokale bands.
Inloophuis DE WISSEL is een initiatief van de kerken
in Schiedam en is voor bezoekers open op woensdag-,
donderdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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DOOR U VOOR U (3)

Kleding maakt de mens?
Begin november is er in Schiedam de 'Week van de Dialoog'.
Thema is 'Kleding maakt de
mens?' Waar voelen wij ons
prettig in, wat voor indruk laat
je door je kleding bij anderen achter, welke vooroordelen hebben we zelf, welke betekenis zit er
achter een bepaald kledingstuk of sieraad? Genoeg
stof om met anderen over in dialoog te gaan.
In de Week van de Dialoog zullen tussen 4 en 10
november de traditionele dialooggroepen worden
gehouden. De afsluiting is op donderdag de 10de,
de 'Dag van Respect', met een schitterende modeshow van allemaal eigen kleding vanuit verschillende culturen.
Doet U dit jaar ook (weer) mee? Mocht u nog vragen of ideeën hebben, neemt u dan contact op met
Rita van der Eijk.
Mail: info@meredia.nl Telefoon: 010 - 27 30 727.
HUMOR

“U had graag een groene?
Ogenblikje a.u.b., d’r komt er zo een voorbij!”
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