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In heel het bisdom gonst het van de besprekingen 
over de nieuwe pastorale indeling. Ook in onze 
streek komen afvaardigingen van de parochiebe-
sturen samen om van onze Kerk van Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis één pastorale eenheid te 
maken. Er is al meer over geschreven in de Gor-
zenklok. Wellicht komt bij velen de vraag op: 
waarom al die veranderingen? Gaan we er niet op 
achteruit? Verliezen we niet onze eigenheid in die 
grotere organisatie? Krijgt het opzetten van een 
nieuwe structuur niet te veel aandacht boven waar 
het toch eigenlijk om gaat in onze geloofsgemeen-
schap? Allemaal heel begrijpelijke en ter zake 
doende vragen. In bepaalde opzichten is de beoog-
de nieuwe opzet van de pastoraal in het bisdom  
een noodmaatregel. Als het aantal gelovigen niet 
steeds maar afnam, als het kerkbezoek niet alsmaar 
terug zou lopen, als er voldoende priesters waren 
voor elke parochie, als de financiële zorgen om al 
de kerkgebouwen niet bestonden… Met een beetje 
nadenken kunnen er nog meer voorwaarden bij 
genoemd worden… Dan was inderdaad de ideale 
toestand nog aanwezig en kon, zoals vroeger, iede-
re parochie met een eigen kerk en een eigen pas-
toor rustig verder leven. Maar dat is helaas niet 
meer het geval. De herschikking van de pastorale 
eenheden is voor een groot deel ingegeven door 
het gebrek aan pastorale beroepskrachten in ons 
bisdom. Dat gebrek aan priesters is trouwens, zoals 
ieder weet, in heel ons land aanwezig en in nog 
veel meer landen. 
Maar het gaat er niet alleen om de schaarste te ver-
delen, om een rechtvaardige verdeling van de be-
schikbare pastores. Omdat onze geloofsgemeen-
schap in veel bredere zin kleiner wordt, is het ge-
vaar groot dat alle aandacht uitgaat naar het be-
houd van wat er is. Onze kerk dreigt zich veel te 
veel  te gaan richten op zichzelf. En daarmee ver-
liest ze een wezenlijk aspect van haar opdracht uit 
het oog: onze kerk is geen doel op zichzelf, maar 
bestaat om mee te werken aan de komst van het 
Rijk Gods. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft 
dat kernachtig uitgedrukt in de titel van een van de 
voornaamste documenten: Lumen Gentium: Kerk 
als Licht voor de Volkeren. Een belangrijk doel 
van het opnieuw opzetten van de pastoraal in ons 
bisdom is om juist dat aspect van de roeping 'naar 
buiten' beter samen te kunnen realiseren. 
Dat heet tegenwoordig: onze kerk moet missionair 
zijn. Het evangelie in onze tijd op een  aantrekke-
lijke manier in woord en daad beleven en uitdra-
gen, zodat wij onze bijdrage leveren aan een sa-
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menleving waarin die evangelische waarden geres-
pecteerd en onderhouden worden. 
Om deze belangrijke doelstelling te bereiken, is 
samenwerking geboden. Krachten bundelen en zo 
profiteren van elkaars mogelijkheden, dat kan de 
spankracht van onze kerk in de drie Maassteden 
vergroten. Als we deze overweging vasthouden, 
dan krijgen we energie om mee te werken aan de 
plannen van het bisdom. Dan beseffen we dat de 
nieuwe structuren geen beknelling worden, maar 
juist ongekende mogelijkheden scheppen. Dan zal 
ieders eigenheid hard nodig zijn om die in te zetten 
voor het algemeen belang. Samen sterk voor onze 
Gorzenkerk blijft nodig, maar wordt dan opgeno-
men in een bredere leus: Samen sterk voor onze 
Nieuwe Maaskerk (al klinkt dat niet zo kernachtig, 
jammer genoeg.) 
Zetten we onze schouders onder onze opdracht om 
een levende geloofsgemeenschap te blijven ten 
dienste van onze wijk en onze stad / steden. 
 

J.F. de Rooij  scj,  adm.  par. 
 

 
 
 

 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Zaterdag 19 september was de Dag van de Kerken 
in Schiedam. De Dag vond plaats in de Grote Kerk 
in het centrum van de stad. Er waren activiteiten en 
verschillende kerkgemeenschappen presenteerden 
zich. Ook onze parochie was vertegenwoordigd met 
een kraam. Er waren beelden van wat er in onze 
parochie zoals plaatsvindt, informatie en kaarten van 
onze kerk en natuurlijk lag de Gorzenklok klaar 
voor alle bezoekers. Overigens bleek de Gorzen-
klok niet alleen wijd en zijd bekend in Schiedam, 
ook wordt het blad zeer geapprecieerd. Verschil-
lende mensen uitten expliciet hun waardering voor 
ons parochieblad!  
 

Afgelopen maand vond weer de maandelijkse wijk-
lunch plaats. Omdat het de eerste lunch van het 
nieuwe seizoen was, werd er een speciaal tintje aan 
gegeven. De lunch vond buiten plaats, op het 
Dwarsplein. Er was live-muziek, de wijkagent en 
de wethouder die de Gorzen in portefeuille heeft 
waren er en we telden ruim 70 mensen die deelna-
men. Een geslaagde middag.  
De volgende wijklunch zal zijn op 20 oktober. De-
ze zal plaatsvinden in de zaal van de pastorie. Aan-
vang 12 uur. U bent van harte welkom om daaraan 
mee te doen.  

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 - 51 70 48 63  

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Zondag 4 oktober 
Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas Broeren, 
familie Bosman, familie Van der Burg, Josephina 
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Christiaan Gosens, Toon Heinsbroek, Johanna 
Hersbach, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 
Elisabeth Helena van Noordt, Piet van Potten, Cor-
nelis Magtildus Ronteltap, Piet Schellekens, Ben 
Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Henderina 
Maria Wilhelmina Vermeulen – Schoenmakers, overlede-
nen familie Vincent en Schueler, Luud en Lenie van 
't Zelfde.  
  

Zondag 11 oktober 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders 
Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, 
Gerarda Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, 
pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, To en Anton 
Konings, ouders Koreman – Brandstëdt, Nellie Kou-
wenhoven, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena 
van Noordt,  Adrianus Henricus Osterholt, ouders 
Van der Pas – Van Mil, ouders Van der Plas – 
Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens 
– Van der Knaap, Josephus Vredebregt, Piet Wij-
nen, Luud en Lenie van 't Zelfde.  
  
Zondag 18 oktober 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 
Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, 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 25 oktober 
Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 
pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius 
Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geer-
des, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor 
Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders 
Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben 
Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en 
Lenie van 't Zelfde.  

MISINTENTIES 
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Week van de Dialoog 
Ze zijn weer in volle gang: de voorbereidingen op de 
Week van de Dialoog. Veel mensen zijn druk bezig 
met o.a. het zoeken naar geschikte ruimtes en met het 
opleiden van vrijwilligers tot gespreksleiders d.m.v. 
dialoogtrainingen. Er wordt veel gevraagd van de 
mensen om zich een week in te zetten voor anderen. 
Want de voorgaande jaren was het de Dág van Dia-
loog, maar nu heeft men er een wéék van gemaakt. 
Het is nu zo dat men op verschillende plaatsen en 
dagen in de stad lokalen hebben ingericht, waar je in 
groepen kan plaatsnemen aan een dialoogtafel.  
Dialoog is een manier waarop mensen met verschil-
lende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten om 
het contact tussen hen te verbeteren. Het is natuurlijk 
altijd goed om met elkaar in gesprek te blijven. En ik 
denk zelf wel eens dat als er meer gepraat zou wor-
den er lang niet zoveel mis zou gaan. De Week van 
de Dialoog is van 2 t/m 8 november. In de volgende 
Gorzenklok komt er meer informatie voor u.  
Als u zich wil opgeven om mee te praten, dan kan 
dat bij Ted Konings (06 48405775) of bij mij, 

 

Corry Smits (010 4268711) 
 

Indrukwekkende kalender nu te koop 
Dialoog met het penseel. Dat is het thema van de 
Missie-Zendingskalender 2010. De kalender is ook 
dit jaar in onze parochie te koop. 
De kalender van komende jaar bevat dertien kunst-
werken van de Indiase schilder Jyoti Sahi. Hij wil 
met zijn kunst een bijdrage leveren aan de dialoog 
tussen christendom en hindoeïsme. 
India is immers het grootste hindoeïstische land ter 
wereld; bekend om zijn armoede, maar ook een 
economische macht in opkomst. Die ontwikkeling 
zorgt echter ook weer voor problemen, bijvoor-
beeld verpaupering in de grote steden. 
Mensen met een Missie, de nieuwe naam van de 
organisatie die vanuit de missietraditie van religi-
euzen is ontstaan, steunt mensen en groepen in de 
verdrukking. In India zijn dat met name de Dalits, 
een bevolkingsgroep van 160 miljoen mensen die 
geen deel uitmaken van een van de vier kasten 
(standen). Zij zijn de kastelozen, en daarvan mer-
ken ze de negatieve gevolgen iedere dag. 
Mensen met een Missie wil een brug slaan tussen 
de mensen in het zuiden en het noorden, om te 
werken aan mondiale vrede en gerechtigheid. Van-
uit het geloof dat de menselijke waardigheid heilig 
is. 
De kalender is de komende weken in te zien achter 
in de kerk. Daar treft u ook een intekenlijst aan, 

NIEUWS 



 

5 

waarop u uw bestelling kunt aangeven. Meer infor-
matie verschaft u Margo Heinsbroek. 
De kosten van de zeer kleurrijke en indrukwekken-
de kalender is € 6,50. Een mooi cadeau voor Sint 
of kerst! 
 

Nieuw seizoen met wijklunch  
Nu het werkseizoen weer goed op gang is geko-
men, worden ook de wijklunches weer hervat. 
Was de lunch in september nog in de open lucht, 
op het plein voor het wijkcentrum, in oktober gaan 
de deuren van de pastorie weer open voor de geza-
menlijke maaltijd in wijkverband.  
Dit gebeurt op 20 oktober. De tijden zijn bekend: 
lunch om 12.00 uur, pastorie open om 11.30 uur. 
Twee bijzondere gasten kent de wijklunch deze keer: 
Jo Ouwens zal vertellen over de Week van de Dia-
loog, die in november wordt gehouden. En Geor-
gette Haak zal een kraam inrichten met de bijzon-
dere zeepjes die ze maakt. Onder meer te koop is 
zeep, gemaakt met de vruchten van de moerbei-
boom in de voortuin van de pastorie. Opbrengst 
voor de parochie, neem uw portemonnee mee! 
 

Kerktaxi 
We worden allemaal iedere dag een dagje ouder. 
Soms kan dat betekenen dat ons voetenwerk achter-
uit loopt. Jammer als we de tango niet meer kunnen 
dansen. Maar toch wel een beetje vervelend wordt 
het als iets vanzelfsprekends als een zondagse kerk-
gang problemen gaat opleveren, omdat het loopje 
naar de kerk een te grote inspanning wordt.  
Als kerkgemeenschap laten we dat natuurlijk niet 
op ons zitten. Want met eenvoudige middelen kun-
nen we er voor zorgen dat de minder mobiele me-
deparochiaan toch op het gemak de kerk bereikt. 
Die truc-speciaal heet auto. 
Daarom hier de verzekering aan iedereen die ter 
kerke wil gaan en niet weet hoe er te komen: een 
belletje volstaat om u op zondag in de kerk te krij-
gen. Doe dat telefoontje liefst enkele dagen van 
tevoren. Bel: 06-48405775.  
 

Ted Konings 
 

Tussenbeide ook per email 
Wist u dat het blad Tussenbeide ook een nieuws-
brief uitbrengt? In de periodes tussen het verschij-
nen van de nummers, brengt de redactie van Tus-
senbeide u op de hoogte van het laatste nieuws via 
email. Ontvangst van de nieuwsbrief is gratis. Op-
geven via tussenbeide@bisdomrotterdam.nl. 
 

Knussere kerk met kerkbanken en muziek 
Sinds december 2007 circuleert een plan om achterin 
de kerk een ruimte te maken waarin de boekjes, fol-
ders, etc. een plaats krijgen. En waar bij concerten 
plaats is om een consumptie te nuttigen en gezellig 
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met elkaar te praten. Een ontmoetingsruimte, die 
trouwens ook op zondagen als zodanig kan worden 
benut! Nevendoel van de nieuwe bankenopstelling is 
dat de mensen iets dichter bij elkaar zullen gaan 
plaatsnemen, zodat het iets 'knusser' wordt in onze 
kerk. Eind september hebben sterke mannen aan de 
Mariazijde alle banken verplaatst. Twee banken 
staan nu in het linkerzijkoor en de overige banken 
zijn dichter op elkaar geplaatst. Hierbij is niet over 
één nacht ijs gegaan. Twee vrijwilligers met speciale 
eigenschappen (langer dan 2 meter!) hebben als proef-
persoon gefungeerd om een nieuwe comfortabele af-
stand tussen de kerkbanken te bepalen. Vervolgens zijn 
er een paar centimeters bij opgeteld. De huidige af-
stand meet nu plm. 87 cm. (de afstand tussen de oude 
banken varieerde van 84 tot 118 cm!) 
Tegelijk met deze fysieke verandering zal er bij wij-
ze van proef  's ochtends voor de viering rustige mu-
ziek klinken uit onze geluidsinstallatie. Muziek waar-
mee u tot rust kunt komen, die gebed stimuleert, of 
waar u gewoonweg van kunt genieten, vlak voor de 
viering. Laat eens horen wat u van deze veranderin-
gen vindt!  
 

Rommelmarkt 
Het blijft veel werk en er gaat heel wat tijd inzitten. 
Maar zolang... u er met plezier heengaat, het er 
steeds weer gezellig is, het een ontmoetingsplek blijft 
voor parochianen en wijkbewoners en zolang boven-
diende opbrengst  de moeite waard is, dan zullen alle 
vrijwilligers met hart en ziel hun medewerking blij-
ven verlenen om de rommelmarkt tot een succes te 
brengen. U bent van harte welkom op 

zaterdag 10 oktober 2009 

van 10.00 tot 15.00 uur 
in de kerk en de pastorie. 

 

14 Oktober, dag rond Franciscus in Schiedam 
Op 14 oktober wordt in de St. Jan de Doper-
Visitatiekerk (Mgr. Nolenslaan 99) een nieuw kin-
derboek gelanceerd: Franciscus en de rovers.  
Dit gebeurt met een landelijke werkdag voor ieder-
een die geloofsopvoeding belangrijk vindt en daar 
graag iets meer van wil weten. En voor iedereen die 
wat meer van Franciscus wil weten! 
Er is verhalend theater, er zijn workshops, zoals 'kind 
en spiritualiteit', het levensverhaal van Franciscus, 
bibliodrama… enz… het belooft een boeiende dag te 
worden. Aanvang: 11.00 uur, afsluiting: 16.00 uur.  
Aanmelden: via Franciscaanse Beweging in Den 
Bosch, 073-6131340 of  
info@franciscaansebeweging.nl 
De kosten voor deelname aan de dag: €10,-.  Dat is 
inclusief het kinderboek: 'Franciscus en de rovers'. 
Zie ook de website: www.franciscaansebeweging.nl 
(startpagina, onder nieuws).  
 

Lidwien Meijer 
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Een pelgrimstocht langs gebrandschilderd glas 
In deze maand houdt de heer Frans Rosier weer 
een aantal lezingen. Deze keer is het onderwerp 
'Gebrandschilderd glas in België'. De heer Rosier, 
inmiddels geen onbekende meer in onze parochie, 
hield al eerder - met veel 
succes - lezingen in de 
pastorie. Met veel en-
thousiasme vertelt hij 
over zijn boeiende pas-
sie.  
De lezingen worden ver-
levendigd met uitgebreid 
beeldmateriaal. Na de 
lezing is er een gezellig 
samenzijn waarbij nog 
uitgebreid kan worden 
'nagekaart'.  
Warm aanbevolen!  

 
 
 

 
 

Geef kinderen liefde en grenzen, 
dan worden het aardige mensen. 

 

bron: Bond zonder Naam 

LEZINGEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Woensdag 30 september 

Om 13.30 uur Herfstmiddag van de Zonnebloem 
 

Donderdag 1 oktober  H. Teresia van het Kind Jezus 
 

Vrijdag 2 oktober  Eerste Vrijdag  
HH. Engelbewaarders 
 

Zondag 4 oktober 

27ste  Zondag door het jaar 
H. Franciscus van Assisi 
Werelddierendag   
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met zang van de Cantorij 
o.l.v. Nel de Heer. Daarnaast 
zal de tenor Alberto da Moreno zijn medewerking 
verlenen aan deze Viering. 
Voorganger: pastoor J.L. Groenewegen 
Genesis 2,18-24 / Marcus 10,2-16 

Na de Mis is er - op alle zondagen - voor iedereen 
koffie of thee in de pastorie. 
Om 14.00 uur speciale viering i.v.m. werelddieren-
dag met o.a. dierenzegening.  
Voorganger: diaken R.H. Dits (zie blz. 15) 
 

Woensdag 7 oktober  

H. maagd Maria vd Rozenkrans 
Om 20.00 uur Pastoraatsgroepvergadering 
 

Zaterdag 10 oktober 

Om 10.00 uur is er Rommelmarkt. (Zie blz. 6) 
 

Zondag 11 oktober 

28ste  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 

Wijsheid 7,7-11 / Marcus 10,17-30 

AGENDA 

Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen 
hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, 
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals 
zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor 
het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij 
nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de 
handen op te leggen. Marcus 10,14-16 

Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, 
moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergela-
ten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudi-
ge ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en 
kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met 
vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. 
Marcus 10,29-30 
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Doet u weer mee aan de maandelijkse schrijfactie 
van Amnesty International? Graag! Dank u wel! 
 

Woensdag 14 oktober  Lezing-1 van Frans Rosier 
Om 19.00 uur is de pastorie open en om 19.30 uur 
begint de lezing (Zie "Lezingen"op blz. 7) 
 

Donderdag 15 oktober   
H. Teresia van Ávila 
 

Vrijdag 16 oktober  H. Gerardus Majella 
 

Zondag 18 oktober 

29ste  Zondag door het jaar 
Wereldmissiedag (Zie blz. 13) 
H. Lucas, evangelist 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel.  
Voorganger: pastoor R.M. Kuypers 

Jesaja 53,10-11 / Marcus 10,35-45 

Maandag 19 oktober 

Om 19.30 uur Kerkbestuursvergadering 
 

Dinsdag 20 oktober   

Wijklunch (zie blz. 5) 
 

Woensdag 21 oktober Lezing-2 van Frans Rosier 
Om 19.00 uur is de pastorie open en om 19.30 uur 
begint de lezing (Zie "Lezingen"op blz. 7) 
 

Zondag 25 oktober 

30ste Zondag door het jaar  
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor.          
Voorganger:  

pastoor AA. van Well 
Jeremia 31,9-7 / Marcus 10,46-52 

 

Woensdag 31 oktober  Hervormingsdag 
 

Lezing-3 van Frans Rosier 
Om 19.00 uur is de pastorie open en om 19.30 uur 
begint de lezing (Zie "Lezingen"op blz. 7) 

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij 
hem en zeiden: 'Meester, we willen dat u voor ons doet wat 
we u vragen.' Hij vroeg hun: 'Wat willen jullie dan dat ik 
voor je doe?' Ze zeiden: 'Wanneer u heerst in uw glorie, laat 
een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.' Maar 
Jezus zei tegen hen: 'Jullie weten niet wat je vraagt.'   
Marcus 10,35-38 

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en ge-
volgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat 
daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartime-
us, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Na-
zaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van 
David, Jezus, heb medelijden met mij!' De omstanders 
snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar 
hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb mede-
lijden met mij!'  Marcus 10,46-48 
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DE MARTELAREN VAN GORCUM 
 

De rooms-katholieke meisjesschool Sint Willibror-

dus stond destijds in de Dwarsstraat, ik meen op 

nummer 33. Naar verluidde werd er goed onder-

wijs gegeven, uiteraard in de roomse sfeer. Ik heb 

er zes fijne jaren doorgebracht. 

Regelmatig kregen wij verhalen over martelaren te 

horen. Als je zo’n acht, negen jaar bent, maakt dat 

diepe indruk op je. Soms vroeg ik me dan bezorgd 

af of ikzelf zo heldhaftig zou kunnen zijn, je leven 

te willen geven voor het geloof. Een zuiver hypo-

thetische kwestie natuurlijk, maar als kind kun je 

daar behoorlijk mee rondtobben. Later als tiener 

heb je daar geen last meer van, dan zijn er wel an-

dere dingen die je bezighouden.  

In je leven als volwassene weet je dat het martelen 

niet is voorbehouden aan Inquisitie, Pol Pot of Hit-

ler, maar dat het in alle culturen voorkomt. 

Onlangs is er een boek verschenen over de Marte-

laren van Gorcum, verteld in 1572 door de neef 

van een van de martelaren. Het werd vertaald naar 

het hedendaagse Nederlands door B. Hartmann. 

De tijdsomstandigheden waarin de Martelaren van 

Gorcum leefden en stierven, werden gekenmerkt 

door politieke, sociaal-economische en godsdien-

stige onvrede. 

Klinkt u dat bekend in de oren, is er eigenlijk iets 

veranderd sindsdien? 

Op 9 juli 1572 werden in den Briel negentien 

priesters en kloosterlingen opgehangen omwille van 

hun katholieke geloofsovertuiging. Voor die tijd 

waren de meesten van hen twee weken lang licha-

melijk en geestelijk gemarteld. Het merendeel was 

afkomstig uit Gorcum. 

De Martelaren van Gorcum werden in 1675 zalig 

en in 1867 heilig verklaard. 

Achter de bedevaartskerk op het adres De Rik 5 in 

Den Briel bevindt zich het martelveld, waar de 

martelaren begraven lagen. Later werd het grootste 

gedeelte van de beenderen opgegraven en naar 

Brussel gebracht. 

Het terrein van het martelveld werd als bedevaarts-

plaats ingericht en is op bepaalde tijden net zoals 

de kerk te bezichtigen. Voor rondleidingen  kan er 

gebeld worden:  0181-414119.    
 

 De Martelaren van Gorcum 

 Uitgeverij Colomba 2009 

I SBN nr. 978-90-73810-87-7 
 

Liesbeth Dingenouts  

BOEKEN 
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H. maagd Maria van de Rozenkrans (7 oktober)   

Dit feest is officieel ingesteld  naar aanleiding van 

de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op 

7 oktober 1571. De heilige Paus Pius V schreef die 

overwinning toe aan het bidden van de rozenkrans. 

De pausen hebben het bidden van de rozenkrans 

steeds aangespoord. Paus Leo XIII (maart 1878 - 

juli 1903) heeft er zelfs negen encyclieken aan be-

steed. Maria heeft zelf bij al haar verschijningen 

het belang van de rozenkrans onderstreept. Paus 

Pius XI (feb 1922 - nov 1939) heeft in zijn ency-

cliek van 29 september 1937 sterk aangedrongen 

op het bidden van de rozenkrans, om rampen af te 

weren die onze wereld bedreigen. Zoals het moder-

ne heidendom. Tegenwoordig is men gewoon de 

rozenkrans vooral  in de maanden mei en oktober 

te bidden. Verstandiger zou het zijn de rozenkrans 

dagelijks ter hand te nemen.  

Het gebruik van de rozenkrans dateert uit de 11e 

eeuw. Ze bestaat uit 50 weesgegroeten en 5 Onze 

Vaders. In drie dagen tijd kan men de hele rozen-

krans gebeden hebben. Iedere dag bidt men dus het 

rozenhoedje.  

Het aantal 150 (3x50) is overgenomen van het aan-

tal psalmen. (vandaar de naam Psalterke van Ma-

ria). In de 14e eeuw werd er na tien weesgegroetjes 

het Onze Vader gebeden. De overweging van de 

geheimen dateert eveneens uit die tijd. Het vestigt 

onze aandacht op de overweging van het myste-

rie  van Christus, waarin de maagd Maria ons is 

voor gegaan doordat zij op unieke wijze verbonden 

was  met de menswording, het lijden en sterven, en 

de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon. Het is 

een goede gewoonte na het rozenhoedje de Litanie 

van Loreto te bidden. 
Bron: www.heiligen.net 

 

 

 

 

 
Op zondag 13 september 2009 werd na de Mis in 

onze kerk gedoopt 
 

Danae Maylin Mijnals 
 

Wij feliciteren de ouders, peter en meter,  

familie vrienden en kennissen met deze heugelijke 

gebeurtenis! 
 

HEILIGEN 

FAMILIEBERICHTEN 
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SCHIEDAM OP DE KAART  
Ook dit jaar deed onze kerk mee aan de Open Mo-
numentendag op zaterdag 12 september.   
Om 10 uur hangen de vlaggen, de koffie en thee 
staan klaar en de deuren kunnen open. Het comité 
van ontvangst, bestaande uit Bep, Corrie, Anita en 
Liesbeth, hebben direct al een bezoeker. Hij komt 
helemaal uit Oude Tonge en vertelt vroeger in 
Schiedam te hebben gewoond en gewerkt. Aan 
mensen die zo'n bewust doel gekozen hebben, 
merk je dat ze hun gedachten al over het verleden 
hebben laten gaan en voor zichzelf herinneringen 
hebben opgehaald, die ze graag met je willen de-
len. 
Bij de enige biechtstoel die nog niet als bergplaats 
in gebruik is, tref ik een mijnheer die zijn jeugdja-
ren heeft doorgebracht op de Maasdijk en al snel 
volgen namen en gebeurtenissen elkaar op. Hij 
vertelt over het verplichte maandelijkse biechten, 
waarbij je met je 'zonden' voor de dag moest ko-
men. Soms verzon je zomaar iets, bij hem was de 
vuilnisbak omschoppen favoriet. Ook ik weet er 
nog alles van. Met ongeveer dertig kinderen zat je 
in de banken te wachten. Om vaart in het gebeuren 
te houden moest de eerstvolgende alvast vlak naast 
de deur van de biechtstoel gaan staan. Als de 
biechteling voor je wat luid praatte, werd je deel-
genoot van de begane 'misstappen' van je klasge-
noot. Soms zat er een idee bij om je eigen zonden-
lijstje wat aan te kleden. Niet onmiddellijk te ge-
bruiken natuurlijk, maar misschien voor de volgen-
de maand?  
 
Ontmoeting en luisteren  
Buurtbewoners waren er ook. Sommigen kwamen 
af op het klokgelui, waar Bep elk uur voor zorg-
droeg. Mijn kleinkinderen waren nogal teleurge-
steld dat er niet aan een touw hoeft getrokken te 
worden, maar dat een druk op de knop volstaat. 
Er kwam ook nog een nieuwsgierige hond binnen-
lopen, misschien was hij wat aan de vroege kant 
voor de dierenzegening op 4 oktober a.s.. Zijn toe-
gesnelde baasje be-
loofde op 4 oktober 
terug te komen. Om 
1 uur was het tijd 
voor het optreden van 
de zanger Eric Habets, 
die begeleid werd op 
de piano door Hou-
wert Krauss. 
Prachtige operaliederen weerklonken in de kerk, 

OPEN MONUMENTENDAG 
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onder andere uit Le Nozze de Figaro van Mozart 
en uit La Traviata van Verdi. Een heel mooi en 
gewaardeerd optreden. 
Om 3 uur was het de Schiedamse tenor Alberto da 
Moreno die de luisteraars in vervoering bracht. Je 
zag de mensen genieten. Hij zong o.a. een mooi 
Agnus Dei en het Panis Angelicum. De zangers en 
pianist kregen veel applaus van een dankbaar pu-
bliek. Corrie bood hen namens de Kerk een goede 
fles wijn aan. 
Een van de laatste bezoekers was een echtpaar uit 
Zaandam. De heer Aalsma vertelde dat hem een 
foto in handen gelopen was, waarop hij zijn vader 
herkend had. De foto was genomen tijdens de 
eerstesteenlegging door deken A.C. Schraag op 11 
juni 1926. Zijn vader was toen misdienaar. Van-
zelfsprekend wilde hij graag die steen nog even 
zien. 
Zo stond op 12 september 2009 de Heilig Hartkerk 
voor ongeveer zeventig belangstellenden van bin-
nen en buiten Schiedam goed op de kaart!  
 

Liesbeth Dingenouts 

 
 
 
 

Missie – Ook nu nog? 
Geld inzamelen voor de missie? Het doet mij aan 
vroeger denken, aan missionarissen ver weg in het 
onbekende Afrika. Door de opkomst van de media 
is de wereld niet meer zo onbekend als vroeger en 
weten we veel meer af van de leefomstandigheden 
in andere landen. Wat niet is veranderd, is het ver-
schil in welvaart hier en daar. Gebleven zijn geluk-
kig ook de paters die zich inzetten voor de mensen 
elders in de wereld.  
Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse missiebisschop 
Henk Kronenberg in Bougainville, Nieuw-Guinea. 
De naam klinkt als een paradijselijk oord, maar in 
de jaren negentig werd er een bloedige burgeroor-
log uitgevochten die aan 20.000 mensen het leven 
kostte. Sinds het vredesakkoord van 2001 wordt 
hard gewerkt aan de wederopbouw van het eiland, 
al is dat niet makkelijk. De infrastructuur op het 
eiland is slecht en de werkeloosheid groot.  
Met tal van projecten proberen bisschop Kronen-
berg en zijn mensen te helpen. Zo is er een fabriek-
je opgezet, dat kokosolie produceert. De 
'wonderolie' doet dienst als geneesmiddel, zonne-
brandcrème en brandstof voor auto’s.  
 

Het bisdom is ook de drijvende kracht achter een 
aantal gezondheidscentra, die iets proberen te doen 
aan de slechte hygiënische omstandigheden in het 
binnenland. Ook is er een speciaal aids-preventie-
programma.  
De zusters van Nazareth - een eigen inlandse con-

MISSIO 
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gregatie - houden zich bezig met ziekenzorg, onder-
wijs en de opvang van binnenlandse vluchtelingen. 
Zuster Catherine zegt: "Veel vaders zijn dood of 
weg. Wij vangen moeders en hun kinderen op. Wij 
kunnen ze hier een vredig thuis geven en de kinde-
ren naar school laten gaan."  
 

Yumi Yet I Sios 

Al sinds de jaren zeventig werkt het bisdom Bou-
gainville actief aan de vorming van parochievrij-
willigers. Onder het motto 'Yumi yet i sios' (Wij 
zijn de kerk) leiden ze onder meer de parochiever-
gadering, geven ze catechese en bezoeken ze de 
zieken. Bougainville staat al jaren bekend als het 
'bisdom van de leken'. Een belangrijk project is 
bible-sharing. Dit betekent letterlijk: de bijbel de-
len. Het is een pastorale methode, waarbij mensen 
in kleine christelijke gemeenschappen bij elkaar 
komen om samen de bijbel te beleven. "Het is een 
manier om Gods Woord toe te passen op het dage-
lijks leven," zegt bisschop Kronenberg. De kerk 
wordt levend doordat iedereen zijn eigen talenten 
inbrengt en anderen daarin laat delen.  
 

Parochies in Nederland worden tijdens Wereldmis-
siemaand 2009 ook gevraagd om te delen. Op Mis-
siezondag 18 oktober kunt u uw verbondenheid 
met parochianen elders in de wereld laten zien. 
Steun de projecten van Missio. Help parochies we-
reldwijd. Steun de collecte in de kerk of maak uw 
bijdrage over op giro 1566 Missio Wereldmissie-
maand, Den Haag.  

Missie? Ja nog steeds! 

 
 

 
 
 

Wie weet over dit 

beeld te vertellen? 

Een van de oudste fo-
to's uit onze parochie 
is van een beeld van de 
H. Liduina. Het paro-
chiearchief bevat een 
inventaris van alle be-
zittingen van de paro-
chie die in 1927, direct 
na gereedkomen van 
de nieuwe stenen kerk, 
is opgesteld. Van de 
vijf opgenomen beel-

den (H. Hart, H. Liduina, St. Antonius, H. Maria 
en H. Jozef) zijn de laatste twee eind jaren twin-
tig vervangen door nieuwe beelden van de 
Haagse beeldend kunstenaar A. van der  

OPROEP 

H. Liduina, foto uit de jaren '20 
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WERELDDIERENDAG 
 

Winkel. (U weet wel, dit zijn de 3 meter hoge beel-

den die al 80 jaar lang van ruim 5 meter neerkijken 

op het kerkvolk.) Het H. Hartbeeld staat bij de 

preekstoel en het beeld van Antonius, waar zo ve-

len een schietgebedje hebben gepreveld om een 

verloren kleinood terug te vinden, staat achterin de 

kerk, bij de zij-ingang. 

Maar waar is het oude Liduinabeeld gebleven? 

Vermoedelijk heeft dit al in de houten kerk ge-

staan. De laatst bekende foto van dit beeld dateert 

van het 40 (of 50?) jarig jubileum van de kerk. 

Wie kent het beeld? En wie kan iets over de ge-

schiedenis vertellen. Is het wellicht onherstelbaar 

beschadigd? Of staat het elders te pronken? 

Reacties graag bij de redactie!  
 

Henry de Wolf 

 

 

 

 

 
 

Dierenzegening 

De Heilig Hartkerk wordt dit jaar de beste plaats 

om Werelddierendag te vieren. Op 4 oktober, het 

feest van Sint Franciscus, zet onze kerk de deuren 

gastvrij open voor alle kinderen mét hun huisdie-

ren! Een knuffeldier mag natuurlijk ook. Het dier 

en het baasje kunnen een zegenwens ontvangen.  
 

Het programma vindt plaats in en om de kerk tus-

sen twee uur en vier uur 's middags. Om kwart 

over twee is er een korte viering, rond Sint Fran-

ciscus en de liefde voor dieren die hij ons voor-

deed. Het kinderkoor zal zingen. Daarna is er in en 

om kerk van alles te doen. Kinderen kunnen luisteren 

naar dierenverhalen, advies vragen over de verzor-

ging van het dier en samen met het dier op de foto.  

Papa's en mama's en oma's en opa's mogen natuur-

lijk meekomen. Voor jong en oud is er genoeg te 

leren, te maken en te zien.   

Tot ziens allemaal op zondagmiddag 4 oktober! 
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Crisis?�Niemand�ontkomt�er�aan!�

HUMOR IN DE KERK 

BIJ DE BUREN  

 

 

 

Taizé-viering Dam 

Sinds vorig wordt er iedere eerste woensdagavond 
van de maand in Schiedam een viering gehouden 
in de stijl van Taizé, de Franse leefgemeenschap 
die zeer in trek is bij jonge mensen uit heel Euro-
pa. Plaats van handeling is de Oud-Katholieke kerk 
op de Dam. Aanvang: 19 uur. Van harte aanbevo-
len! 
 

Eerste geloofstoepassing voor iPhone 

Nederland kent sinds kort een toepassing voor de 
iPhone voor katholieken. Initiatiefnemer is Eric 
van den Berg van Isidorusweb.  
'Gebed' is een applicatie met daarop tientallen ka-
tholieke gebeden, waaronder een reisgebed, het 
rozenkransgebed en noveengebeden.  
Daarnaast biedt het programma een korte uitleg 
over de hoofdpunten van het katholieke geloof. De 
toepassing is te downloaden in de App Store en via 
iTunes. Kosten: $ 1,99.  
 

Katholieke Jongerendag 

De Katholieke Jongerendag wordt dit jaar gehou-
den op 8 november. Thema dit jaar: “Durf te le-
ven!”. Er zal een programma zijn voor tieners van 
12 tot 15 jaar en voor jongeren tot dertig jaar. 
Plaats van handeling is de Maaspoort in Den 
Bosch. Meer info: www.jongkatholiek.nl. 


