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INHOUD GORZENKLOK 2e helft AUGUS-

TUS-SEPTEMBER 2014 

  1 - Omslag 

  2 - Van de redactie   (blz.1)     
  3 - Advertentie: Vormsel 2015 (blz.1) 
 Aanmelding voor 31 oktober 2014 

  4 - Misintenties oktober  (blz.2) 
  5 - Jubileum pater Lieberom (blz.2) 
 Zaterdag 11 oktober: 50 jaar priester 

  6 - Werelddierendag   (blz.3) 
 Uitnodigingspuzzel 

  7 - Nieuws     (blz.4) 
 Vastenaktie, kerktaxi, Langste eettafel, 

 Wijklunch, nieuwe geluidsversterker, 

 groenten uit pastorietuin 

  8 - Rommelmarkt 11 oktober (blz.5) 
  9 - Agenda oktober   (blz.6) 
10 - Familieberichten   (blz.7) 
 Gedoopt: Carlo Julian Schouwenburg 

11 - Terugblik     (blz.8) 
 Open Monumentendag en Gorzenschool 

12 - Spreuk van de maand  (blz.9) 
13 - Door U voor U   (blz.10) 
 door Liesbeth Dingenouts 

14 - H.Hartkerk forever!  (blz.11) 
 Elke woensdag: 10 uur koffieochtend, 

 Terugkomviering 28 september, 

 contacten met basisscholen 

15 - Humor in de kerk   (blz.12) 
16 - Advertenties    (blz.13) 
17 - Achterflap: contactgegevens 

 



 

 

 
 

 
 

Oktober is bijzonder  
In deze Gorzenklok leest u weer over wat er in de 

Heilig Hartgemeenschap te doen is in de maand 

oktober. Het zijn vaste activiteiten die maandelijks 

terugkeren, maar ook bijzondere initiatieven, zoals 

het Feest van Franciscus op 4 oktober. U leest er 

over in verschillende stukjes, in de rubriek H. Hart 

Forever, in de agenda en op de website. 

In deze tijd gaat ook het programma Geloofsver-

dieping van de parochie van start. Op vrijdag 26 

september was er een eerste avond, onder leiding 

van KRO-coryfee Leo Fijen. Sommigen van u zul-

len deze bijeenkomst hebben bijgewoond; we heb-

ben er alle vertrouwen in dat deze erg de moeite 

waard was - mocht u er zijn geweest, laat dan niet 

na anderen erover te vertellen. Meer activiteiten 

volgen later in het jaar; u kunt er over lezen in 

Kerk aan de Waterweg, dat u als het goed is enkele 

weken geleden in de bus ontving. 

Oktober is ook Mariamaand. In de liturgie in deze 

weken zal bijzonder aan haar worden gedacht - en 

er zullen onder ons ook mensen zijn die de rozen-

krans ter hand nemen om in het bijzonder stil te 

staan bij Maria, die met haar 'ja' aan God, de we-

reld radicaal veranderde. Op die manier gaf zij ons 

immers Jezus, onze broer en zoon van God, die 

ons de liefde leerde.  

We wensen u een hele goede maand toe! 
 

De redactie 
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VAN DE REDACTIE 

 

Vormsel in 2015 
 

In 2015 zal er in de parochie De Goede Herder 

weer een gezamenlijke viering zijn 

waarin het sacrament van het vormsel  

zal worden toegediend. 

Dit sacrament is bedoeld voor jongeren  

die zitten in groep 8 van de basisschool  

of op het voortgezet onderwijs. 

Als uw zoon / dochter met de voorbereiding  

wil meedoen, kunt u hem / haar  

hiervoor aanmelden. 

Dit kan bij M. Bergwerf g.bergwerf@planet.nl 

Graag aanmelden vóór 31-10-2014. 

Voor ouders zal er in november 2014 

een informatieavond worden gehouden. 
 

Namens de werkgroep Vormsel, 

Marian Bergwerf 



 

 

 

 

 

Zondag 5 oktober 
Maria Huiberdina Aalsma – Broeren, Franciscus  

Laurentius Geerdes,  ouders Van der Pas  –  

Van Mil,  Piet van Potten, Ben Schueler,  

Bep Wijnties en voor alle overleden pastores,  

vrijwilligers en weldoeners van  onze geloofs- 

gemeenschap. 
 

Zondag 12 oktober 
Maria Huiberdina Aalsma – Broeren, Franciscus 

Laurentius Geerdes, ouders Engering – Hersbach 

en zonen, Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus 

van Mil, Elisabeth Helena van Noordt,  

ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

To en Anton Konings – Borsboom,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven,  

Ben Schueler, Piet Wijnen  en voor alle overleden 

vrijwilligers en weldoeners van onze geloofs-

gemeenschap.  
 

Zondag 19 oktober  
Franciscus Laurentius Geerdes,  

ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 

Ben Schueler, Bep Wijnties en voor alle overleden 

pastores, vrijwilligers en weldoeners van onze  

geloofsgemeenschap.  
 

Zondag 26 oktober 
Maria Huiberdina Aalsma – Broeren, overleden 

ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus 

Laurentius Geerdes,  Petrus Jacobus van Mil,  

ouders Van der Pas – Van Mil, overleden ouders 

van der Plas – Lips, Piet van Potten,  

ouders Ronteltap – Kouwenhoven, Ben Schueler 

en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en 

weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
 
 

                         
 

 

 

Pater Herman Lieberom SDB viert op zaterdag 11 

oktober zijn 50-jarig priesterjubileum in de kerk 

van Petrus en Paulus te Soest.  

Viering om 14.00 uur. Aansluitend ontmoeting in 

het Gildehuis, Steenhoffstraat 46, tegenover de 

kerk. 

Cadeautip: jongens van het centrum voor zwerf-

jongeren “Don Bosco Sneha Bhavan”, te Pallu-

ruthy-Kochi in India. 
 

IBAN: NL15 INGB 0007 4011 41  

t.n.v. H.J. Lieberom te Hoog Soeren 
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MISINTENTIES 

JUBILEUM 
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Hier is voor jong en oud een woordzoeker. De 

dierennamen die eronder staan kun je er in 

terugvinden. Die kunnen van links naar rechts 

staan, van rechts naar links, van boven naar onder, 

van onder naar boven of schuin van boven naar 

onder of andersom. De namen die je gevonden 

hebt, kras je door met potlood. Als je alle namen 

hebt doorgeschrapt, blijven er nog wat letters over. 

Zet die letters één voor één in de lege hokjes 

eronder. Om je te helpen staan er al een paar 

ingevuld.  

Als je klaar bent kun je een uitnodiging lezen! 
(kijk voor de oplossing op blz. 12) 

WERELDDIERENDAG 



 

 

 

 

 

Vastenactie 
Onze vastenactie heeft dit jaar een bedrag opgele-

verd van € 645,00.  Iedereen hartelijk bedankt!  
 

Naar de kerk  
We worden er geen van allen jonger op. Voor som-

mige parochianen wordt het zelfs moeilijk om op 

de oude vertrouwde manier de kerk te bereiken.  

In de pastoraatsgroep is hierover nagedacht en we 

vragen ons af of er onder u mensen zijn die graag 

een lift zouden krijgen naar de kerk. 

En of er mensen zijn die een plekje over hebben in 

de auto en iemand op zondag op willen halen. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat u wat moeilijk ter 

been bent en met wat hulp wèl dat kleine stukje 

naar de kerk kunt lopen. 

Hoort u in een van deze categorieën, dan kunt u dit 

doorgeven aan Marian Bergwerf (haar nummer 

staat achterop), zodat als het even lukt, we elkaar 

kunnen helpen en ontmoeten op zondag. 
 

Wijklunch 
De komende tijd is er maar liefst twee keer een 

maaltijd in de pastorie. Op 30 september, rond het 

verschijnen van deze Gorzenklok, is er in het kader 

van de Week tegen de Eenzaamheid een warme 

lunch. Samen met lunchtafels bij andere Schie-

damse instellingen, wordt de Langste eettafel van 

Nederland gevormd.  

Een mooie gelegenheid om samen met een buur-

man of vriendin die zelden meer de deur uitkomt, 

aan te schuiven en nieuwe mensen te ontmoeten. 

Aanvang dit keer 13.00 uur. 
 

Op 21 oktober is er de gebruikelijke wijklunch, die 

om 12.00 uur begint.  

Aanmelden kan bij Corry Smits.  

Voor meer info: www.seniorenwelzijn.nl, onder 

het kopje ‘Nieuws’. 
 

Nieuwe geluidsversterker 
Sinds half september is de spraakinstallatie van on-

ze kerk voorzien van een nieuwe versterker.  

Al voor de zomervakantie had de installatie te 

kampen met storende bijgeluiden die de verstaan-

baarheid van de sprekers negatief beïnvloedden. 

Een Duitse monteur van de producent Strässer 

heeft de installatie doorgemeten en kwam tot de 

conclusie dat de ‘automatische regeling’, het duur-

ste deel van de versterker, defect was.  

Oorzaak was slijtage van het 15 jaar oude apparaat 

aldus de geluidspecialist. Reparatie bleek zo duur 

te zijn, dat het gunstiger was om - voor de helft van 

4 

NIEUWS 



 

de prijs - een gloednieuw digitaal demomodel aan 
te schaffen, met volledige garantie.  
De monteur regelde met een computer de nieuwe 
versterker in en verving nog enkele andere compo-
nenten, met als resultaat dat de helderheid van het 
geluid nog nooit zo goed is geweest!  
Dank gaat uit naar de Vriendenstichting van de H. 
Hartkerk, die van tevoren had laten weten de kos-
ten te zullen betalen voor het weer op orde krijgen 
van de geluidsinstallatie. 
 

Groente uit eigen pastorietuin 
Vele vrijwilligers en kerkgangers hebben in de 
maand september tomaten uit eigen pastorietuin 
mee naar huis kunnen nemen. Tuinman Kees de 
Wolf zette een paar keer per week schalen met 
vleestomaten en saptomaten klaar voor de liefheb-
bers. Onbespoten en dus puur natuur.  
Het jaar 2014 was sowieso een gunstig jaar voor 
de tuin. In juli bestond de oogst uit een aantal 
overheerlijke courgettes. Ook dieren konden de 
producten uit de pastorietuin wel waarderen. Zo 
vraten slakken alle zonnebloemen op… 

 
 
 
 
 

Op zaterdag 11 oktober opent de H. Hartkerk om 
10.00 uur weer zijn deuren voor de onze Najaars-
rommelmarkt. 
Gezien het succes van de afgelopen jaren behoeft 
deze markt nauwelijks nog te worden aangeprezen; 
veel Schiedammers weten de weg naar dit evene-
ment 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 aan deze fameuze 
markt is altijd de moeite waard. 
 

Mocht u t.b.v. van 
deze markt afstand 
willen doen van ge-
bruikte spullen die 
nog in goede staat 
verkeren, neem dan 
voor het ophalen of 
het afgeven ervan 
contact op met: 
Margo Heinsbroek,  
010-4266126 / 
06-33891049 , of 
met Hans Ronteltap 
010-4264246 /  
06-10173278 
Alvast bedankt! 
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ROMMELMARKT 



 

 

 

 

 

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 

Om 14.00 uur Dierenzegening (zie blz. 3) 

 

Zondag 5 oktober 
27e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met samenzang en 

orgelspel van Nel de Heer. 

Voorganger: Lidwien Meijer 

Jesaja 5,1-7 / Matteüs 21,33-44 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 

een kopje koffie of thee in de pastorie. 

 

Dinsdag 7 oktober  H. Maria van de Rozenkrans 

 

Vrijdag 10 oktober   
H. Maagd Maria, Sterre der Zee 

 

Zaterdag 11 oktober   
Najaarsrommelmarkt (zie blz. 5) 
 

Zondag 12 oktober  
28e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het H. 

Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf. 

Voorganger: Corry Smits 

Jesaja 25,6-10a/Matteüs 22,1-14  

 

 

Donderdag 16 oktober 
H. Margareta-Maria Alacoque 
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AGENDA 

Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat 

moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoord-

den: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige 

manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan ande-

re wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen 

wanneer het daar de tijd voor is.  Matteüs 21,40-41 

Hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen 

terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man 

wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hof-

dienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem 

eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knar-

setandt.  Matteüs 22,12-13  



 

Vrijdag 17 oktober  H. Ignatius van Antiochië 

 

Zaterdag 18 oktober   
H. Lucas, evangelist 

 

Zondag 19 oktober 
29e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel.  Voorganger:  

Pastor Hans Spruyt 

Jesaja 45,1+4-6 / Matteüs 22,15-21 

 
Dinsdag 21 oktober  H. Ursula 

Om 12.00 uur Wijklunch  

(Zie op blz. 4 onder NIEUWS) 

 

Zondag 26 oktober   
30e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor.                     Voorganger:  

pater Avin Kunnekkadan 

Exodus 22,20-26 / Matteüs 22,34-40 

 
Dinsdag 28 oktober  HH. Simon en Judas 

 

 

 

 

 

 
 

Op zondag 17 augustus 2014 werd na de Mis in 

onze kerk gedoopt 

 

Carlo Julian Schouwenburg 
 

Wij feliciteren de ouders, peter en meter,  

familie vrienden en kennissen  

met deze heugelijke gebeurtenis! 
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Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom 

stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belasting-

munt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. Hij vroeg 

hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het op-

schrift?’ 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 22,19-21 

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 ge-

lijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn 

de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten 

staat.’  Matteüs 22,38-40 

FAMILIEBERICHTEN 



 

 

 

 

 

Open Monumentendag en de Gorzenschool 
In de Heilig Hartkerk werd op twee dagen aan-
dacht besteed aan Open Monumentendag. Op za-
terdag ontving de kerk 39 belangstellenden. En op 
de dag ervoor kwamen de groepen 5 t/m 8 van 
Openbare Basisschool De Gorzen langs voor een 
speurtocht door de kerk. 
De leerlingen werden vrijdagochtend in twee groe-
pen ontvangen. Na een inleidend verhaal bewon-
derden de kinderen eerst het kunstscherm, waar ze 
vorig jaar o.l.v. kunstenaar Jeroen Staal aan had-
den gewerkt. De tekeningen van de Gorzenschool 
zijn opgenomen in de afbeelding van molen De 
Nolet. Verschillende kinderen riepen verheugd uit: 
“Hé, daar is mijn tekening!” of “daar staat mijn 
naam!”. 
 

Daarna trokken de kinderen in groepjes langs een 
aantal posten. Ze hoorden iets over de architectuur, 
konden wierook branden en opsnuiven en natuur-
lijk ontbrak onze stadsheilige Liduina niet in het 
programma. De kinderen staken een kaarsje op 
voor een familielid dat ziek was, of dat “in de he-
mel verder leefde”. Sommigen dachten aan een 
overleden huisdier, of “voor Jezus, omdat het toch 
zo zielig was dat hij gekruisigd was”. 

In de toren kregen de leerlingen uitleg over het 
uurwerk, dat hoog boven de Gorzen de tijd aan-
geeft. En natuurlijk de klokken, die iedereen 
weleens hoort luiden: “heel gezellig”. De kinderen 
konden hun spierkracht testen bij het opwinden 
van het uurwerk, als zware bakstenen gewichten 
worden opgehesen. Op een enkele uitzondering na, 
bleken de meisjes weer sterker dan de jongens, tot 
frustratie van de laatsten. 
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TERUGBLIK 

Bij het opsteken van een kaarsje denken de kinderen aan een 

zieke oma of een overleden huisdier. “Is dit nu ook bidden?” 

zou later een van de kinderen vragen. 



 

Indruk maakte het verhaal over de 40 onderduikers 
die tijdens de oorlog zich in het dak van de kerk 
verstopten. De kinderen van de hoogste groepen 
luisteren ademloos naar het spannende ooggetui-
genverslag van kapelaan Franse over de vluchtrou-
te van de onderduikers, terwijl de Duitsers de hui-
zen doorzochten. 
Acht kinderen waren zo enthousiast dat ze na 
schooltijd langskwamen om de toren te beklimmen 
en de Gorzen vanuit een ander perspectief te bekij-
ken. Heel spannend, vooral op het moment als de 
zware hamer tegen de klok aan slaat op het hele en 
halve uur. De hamer kon ook met de hand worden 
bediend, zodat diverse Gorzenaren weer hoofd-
schuddend naar de toren zullen hebben gewezen, 
mompelend dat die klok weer eens verkeerd liep. 
Ook zaterdagmiddag kwamen vier leerlingen buur-
ten en beklommen de toren.  

De tv-ploeg van Pop Up Televisie heeft een aardi-

ge reportage gemaakt van een verslag van het be-

zoek van de Gorzenschool. Op Internet kunt u dit 

verslag zien: http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/

omd2014-de-heilig-hart-kerk-in-de-gorzen . 

Als u zich afvraagt wat die vier kinderen en onder-

getekende aan het begin en aan het eind van het 

filmpje toch doen bij de voorgevel van de kerk? 

Even eerder was er een muis gevonden in een doos 

in de kerk. Deze muis kon niet meer zelfstandig de 

doos uit en is door de kinderen zijn - of haar - vrij-

heid teruggegeven. 
Ook als het geen Werelddierendag is, is er in de 
kerk aandacht voor het welzijn van dieren! 
 

Henry de Wolf 
 

               
 
 

 

Wie iets wil doen, vindt een middel, 
wie niets wil doen een excuus. 

 

Bond zonder Naam 
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Twee leerlingen van de Gorzenschool vertellen op Pop Up tv 

over hun bezoek aan de H. Hartkerk, de dag ervoor. 

SPREUK VAN DE MAAND 



 

 

 

 

 
 

JE MOET ERIN BLIJVEN GELOVEN 
 

Er zijn soms van die veelbelovende dagen die hun 

beloftes waarmaken.  

Maandag 15 september was er voor mij zo een.  

Blij werd ik van het krantenbericht waarin stond 

dat twintig door Paus Franciscus uitgenodigde stel-

len door hem getrouwd werden. 

Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke huwelijks-

mis in de Sint-Pieter basiliek.  

Bijzonderheid: er waren al jaren samenwonende 

stellen bij, een eerder ongehuwde moeder en een 

gescheiden man. Er zal heel wat te bespreken zijn 

op de komende Bisschoppensynode in oktober, 

waar het onderwerp 'De Familie' centraal zal staan. 

Maar de toon is gezet, open en duidelijk. 
 

Omdat het ook nog heerlijk weer was, fietsten we 

op een maandagmiddag door mooie streken en ver-

stilde dorpen. In een daarvan stond een prachtige 

kerk met een groot bord ervoor: De kerk is open! 

Binnen werden we ontvangen door een sympathie-

ke man, die ons rondleidde en van alles vertelde 

over de geschiedenis van de kerk. Natuurlijk kwam 

het krantenartikel ter sprake, van het een kwam het 

ander en hij vertelde - nog steeds enigszins verbol-

gen - dat er dit jaar geen Paaswake gevierd had 

mogen worden. Ze hadden dit ludiek opgelost, het 

geen Paaswake genoemd, maar een dienst gehou-

den 'als aanloop naar Pasen' inclusief het ontsteken 

van de paaskaars. En het ging ook nog even over 

Kerstmis. Stille Nacht in de ban? Dan zingen we 

het toch twee keer! En ook de Herdertjes zullen er 

weer bij zijn deze kerst. 

Toen ik 's avonds nog even het boekje doorkeek 

dat we hadden meegekregen, en nog eens het arti-

kel in de krant overlas, moest ik denken aan de 

priesters die ik bewonderd heb. 

Heel lang geleden was dat pastoor Regeer van de 

H. Hartkerk, een soort jeugdheld voor mij. 
 

Jaren later zaten wij als jong gezin bij een ge-

spreksgroep, samen met een heel stel bevriende 

echtparen en geleid door een enthousiaste jonge 

kapelaan. Veel werd er besproken en uitgewisseld, 

niet alleen op religieus gebied. Ik denk dat we er 

veel aan hebben gehad. 

Onze priester-gespreksleider bracht ons in contact 

met een collega-priester die een opvanghuis had 

waar hij mensen onderdak gaf die tijdelijk hun le-

ven niet aankonden. Hij ving hen op, stond hen 

met raad en daad bij en ging achter moeilijke za-

ken aan. 
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DOOR U VOOR U 



 

Van subsidie wilde hij niets weten; te lastig, die 

bemoeienissen van hoger hand! 

Dat grote huis moest opgeknapt en met de hele 

groep gingen we er heen, de mannen timmerden, 

verfden en witten. De vrouwen maakten schoon. 

Priester ‘oom’ Rik speelde poppenkast voor de 

kindertjes. 

Er was een kleine kapel in het huis waar we 's zon-

dags de Mis bijwoonden, samen met buurtgenoten. 

Ook Rik trouwde mensen die gescheiden waren en 

die in andere kerken geen gehoor vonden op de 

vraag om een kerkelijke inzegening. Het had niets 

te maken met ongehoorzaamheid, hij kon gewoon 

niet anders. Heel af en toe wilde hij even op adem 

komen in het gewone leven. 

Hij logeerde dan een paar dagen bij ons, ging mee 

naar de bioscoop: de film Turks Fruit zagen we 

onder andere, daarna nog even de kroeg in. En wat 

was hij vereerd toen we hem vroegen peetoom van 

onze derde dochter te worden. Helaas liet zijn ge-

zondheid veel te wensen over en stierf hij te vroeg. 

Onze gespreksgroep-priester zijn we op een andere 

manier kwijtgeraakt. Op een zondag werd vanaf de 

preekstoel zijn vertrek uit de kerk bekendgemaakt. 

Contact opnemen was niet mogelijk. 

We waren geschokt en voelden ons in de steek ge-

laten, maar we begrepen het wel en respecteerden 

zijn keuze, we wisten hoe moeilijk hij het had ge-

had. Jaren later was er een toevallige ontmoeting 

bij een Oostenrijkse skilift, waar we op onze doch-

ters stonden te wachten, hij op de zijnen. Hij zag er 

ontspannen en gelukkig uit…  

Kerk-zijn kan ook anders. Je moet erin blijven ge-

loven.  
 

Liesbeth Dingenouts 

 

 

 

 

 

 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Op de eerste woensdag van september zijn we be-

gonnen met een inloop & koffie-ochtend in de pas-

torie. U weet: een ieder die zin heeft in een lekker 

kopje koffie met ontmoeting en een praatje, is van 

harte welkom. Om 10 uur staat de koffie klaar.  
 

Op de laatste zondag van september was de gezins-

viering en terugkomviering voor de vormelingen, 

doopouders en communicanten van vorig jaar. Zij 

ontvingen hun kruisje uit de levensboom terug. 

Het was een actieve viering met muziek van het 

kinderkoor en waarin jong en oud nadachten over 

het thema:  Beloofd is… Dit onderwerp was geko-

zen n.a.v. het evangelie van die zondag. 

11 

H. HARTKERK FOREVER! 



 

Op verzoek schreven alle kinderen hun reactie op 

en een aantal van die antwoorden werd voorgele-

zen en besproken door pastor Egging. ‘n Paar 

voorbeelden: Beloofd is beloofd. Beloofd is doen. 

Beloofd is dat je je kamer moet opruimen als je dat 

gezegd hebt.  

Met een beetje doorvragen, bekenden veel kinde-

ren dat het niet altijd lukt om je beloftes na te ko-

men. Pastor Egging legde o.a. uit dat wanneer je je 

communie doet, er ook sprake is van een belofte. 

Voor de vakantie heeft pastor Henri Egging kennis 

gemaakt op de Willibrordusschool en Bernardus-

school. Het was een wederzijdse kennismaking en 

een uitnodiging om te bezien wat wij naast de 

schoolvieringen en activiteiten die school en onze 

kerk met elkaar ondernemen, nog meer voor elkaar 

kunnen betekenen. Enkele concrete voorstellen 

werden besproken. Zo bracht de Willibrordus-

school het idee naar voren om een verbindende 

activiteit in de wijk te organiseren. Zeker nu het 

wijkcentrum weg is uit de Dwarsstraat.  

Wordt vervolgd…  
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 - 517 04 863  

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

 

! 
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HUMOR IN DE KERK 
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OPSLAG IN KELDER 

Beschikbare ruimte van 

totaal 800 m2. 
 

HUUR KERKZAAL 

max. 800 zitplaatsen 

Informatie: 010-4264198 

VERHUUR PASTORIE 

Zalen, terras, keuken 

geschikt voor groepen 

van ca. 60 personen. 
Familiefeest, vergadering 

Informatie: 010-4264417 
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Rijwielspeciaalzaak 
 

Groenelaan 48,  3114 CJ  Schiedam 
telefoon: 010 – 426 33 36 

Zeg het met 
met bloemen 
van… 

 

Bloemen en Planten 

“Klimop”“Klimop”“Klimop”“Klimop”    
Groenelaan 79 

3114 CC  Schiedam-Zuid 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  

e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 

redactie@heilighartkerk.nl 

 



 

 
parochie De Goede Herder, 

Deelgemeenschap Heilig Hart 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   

telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   

gironummer: NL04 INGB 0000 0213 85 t.n.v.  

   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

diensten:    zondag en woensdag om 09.30 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

pastoraal team: Charles Duynstee, Henri Egging,  
 Avin Kunnekkadan, Mirjam 

    Heikens, Kees Koeleman. 

 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
        www.goedeherderparochie.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Henri Egging, pr. 
secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 

lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 
lid:       Silvio Jonge     (06-51218288) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 
postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   

        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 
lid (financiën): Astrid Prieckaerts   (06-38063402) 

lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

        redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 

        Ted Konings (06-48405775), 
         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 

Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 12e van de volgende maand. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 

          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 

Louis van Poppel (penningmeester), Jan Franken (lid), 

Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  
Rekeningnummer: NL32 RABO 0395 6965 26 t.n.v. 

          Stichting Vrienden van de 
         Heilig Hartkerk te Schiedam 
-----------------------------------------------------------------------------------------

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 


