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MET BRANDEND HART 
 

 

 

 

 

Zo na de vakanties spreken we over een nieuw 

werkjaar. Voor de meesten van ons geldt dat, denk 

ik. En ik wens iedereen die het aangaat, alle suc-

ces.  

Ook in de parochie komt na de zomerpauze het een 

en ander weer op gang. Het ziet er naar uit dat we 

een speciaal jaar ingaan. Ons kerkgebouw krijgt 

een goede beurt. Achterstallig onderhoud wordt 

weggewerkt. Dat schept verplichtingen om te zor-

gen dat de eigenlijke bestemming ook in takt blijft. 

We hopen op een vruchtbaar kerkelijk jaar met als 

kernmomenten de wekelijkse Vieringen.  

Onze vrijwilligers doen er alles aan om op zondag 

priester-voorgangers te vinden, maar dat wordt als-

maar moeilijker. Zo zal er ook waarschijnlijk vaker 

een Woord- en Communieviering zijn. Een heel 

goede manier om als gelovigen samen te komen 

om de Dag des Heren te heiligen, zoals dat in klas-

sieke bewoordingen heet.  

Laten we hopen dat velen gebruik blijven maken 

om in hun geloof gesterkt te worden door dat re-

gelmatig samenkomen rond Schrift en Tafel. We 

hebben voor ons geestelijk leven evenzeer voedsel 

nodig als voor ons 'gewone' leven. En daarbij is 

elkaars hulp onontbeerlijk.  

 

Ook in de or-

ganisatie van 

de parochie 

vallen er ver-

nieuwingen te 

verwachten. 

Zoals al eer-

der gemeld, 

stuurt het bis-

dom aan op nauwe samenwerking tussen de paro-

chies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Bin-

nenkort krijgen de plannen daartoe wat concretere 

vormen. De kerkbesturen beraden zich op de stap-

pen die gezet moeten worden om die beoogde Pas-

torale eenheid van de Drie Maassteden tot stand te 

brengen. 

In november houden we weer een parochieavond, 

mede om de begroting voor het komend jaar voor 

te leggen. Dan neemt het kerkbestuur de gelegen-

heid te baat om alle geïnteresseerden over de plan-

nen en de komende beslissingen in te lichten. 

Voor u allen, al of niet begonnen aan een 'nieuw 

werkjaar': alle goeds, Gods Zegen, u toegewenst door 
 

p. J.F. de Rooij scj , adm.Par. 
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Zondag 7 september 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 

Tosca Haas, Toon Heinsbroek, Johanna Hersbach, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders 

Koreman – Brandstëdt, Nellie Kouwenhoven, Piet 

van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Piet 

Schellekens, Ben Schueler, ouders Steens – Van 

der Knaap, overledenen familie Vincent en Schueler, 

Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 

� 
 

Zondag 14 september 

Antonius Maria Beukers, Arnoldus Nicolaas 

Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,ouders 

Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius 

Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, 

Gerarda Hersbach, ouders Hersbach – Thijsen, 

pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders 

Jeup – Franken, Laurentius Franciscus Anthonius 

Meijer, Petrus Jacobus van Mil,  Aad Osterholt, 

ouders Van der Pas – Van Mil, ouders Van der 

Plas – Lips, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders 

Steens – Van der Knaap, Josephus Vredebrecht, 

Piet Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde. 
 

 � 
 

Zondag 21 september 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van 

Duikeren, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en 

Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 

Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 

Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria 

Melchers, 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 28 september 

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, 

pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus 

Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, 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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Op zondag 20 juli werd in onze kerk gedoopt 

Ruchell George 
 

------- 
 

Op zondag 27 juli 2008 werd in onze kerk gedoopt 

Cher Verschuur 
------- 

 

Op 16 augustus 2008 is geboren 

Kylian Theodorus Johannes  
Petrus Rieken 

zoon van Ronald en Désirée Rieken. 
 

Wij wensen alle ouders, familie en vrienden heel 

veel geluk met  deze heugelijke gebeurtenissen 
 

--------- 
 

Op 9 juli 2008 is op 77-jarige leeftijd overleden 
 

Antonius Cornelis van Duijn 
 

--------- 
 

 

Op 14 juli 2008 is op 95-jarige leeftijd overleden 

Elisabeth Helena van Noordt 
 

-------- 
 

Op 25 juli 2008 is op 71-jarige leeftijd overleden 

Martin Weber 
 

 

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden 

in onze gebeden. 

------- 
 

Op 25 juli heeft in onze kerk de huwelijks-

inzegening plaatsgehad van 
 

Adriana de Koning Lee 
& 

Sergio Manuel Coelho  
Fernando 

 

Wij wensen dit bruidspaar heel veel geluk!  

 

FAMILIEBERICHTEN 
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Witte duif 

De symboliek van de duif heeft verschillende bete-

kenissen. In de christelijke kunst is ze meestal een 

symbool van de heilige Geest. Verder kennen we 

de vredesduif. Minder bekend is dat ze ook de 

menselijke ziel symboliseert.  
 

Witter dan sneeuw 

Wanneer Prudentius in een gedicht rond 400 de 

marteldood van de heilige Eulalia beschrijft, ziet 

hij haar ziel uit haar mond opstijgen als een duif, 

witter dan sneeuw, in een snelle vlucht naar de 

sterren. Uitdrukkelijk noemt hij de witheid die de 

reinheid, onschuld en zondeloosheid van de heilige 

symboliseert.  

 Gregorius de Grote vertelt over de dood van 

Scholastica, de zuster van de heilige Benedictus: 

"Toen hij in zijn cel stond en omhoogkeek, zag hij 

de ziel van zijn zuster die haar lichaam had verla-

ten, in de gedaante van een duif binnengaan in de 

verborgen verblijven van de hemel." Ook andere 

heiligenlevens vermelden dit verschijnsel. 
 

Zielenvogel 

Dit beeld was al enigszins in de klassieke oudheid 

bekend. Daar werd namelijk gesproken over de 

zielenvogel die bij het sterven van een mens het 

lichaam verliet. In de oude christelijke kunst, voor-

al in de mozaïeken van Ravenna, zijn witte duiven 

in struiken of bomen te zien. Of ze drinken uit een 

schaal met water. Dit is een toespeling op het wa-

ter, waarvan Jezus zegt dat Hij het geven zal als 

bron van eeuwig leven (vgl. Joh 4,14).  

 De duiven betekenen de gelukzalige zielen 

van de overledenen in het hemels paradijs. Ook 

wordt er een duif of vogel voorgesteld in een kooi. 

Het symboliseert de ziel die in het lichaam zit op-

gesloten, maar bij de dood naar hemelse sferen zal 

ontvluchten.  

Toon Brekelmans 

Kerkhistoricus 

DOOR U VOOR U (1) 

Gebrandschilderd raam aan 

linkerzijde van het altaar, 

voorstellend: De Heilige 

Geest, voorgesteld door een 

witte duif, vormt het Heilig 

Hart van Jezus uit de schoot 

van de Moedermaagd Maria. 
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Gezond in Zuid 
Ook in een wijk waar het leven goed is, moeten 
mensen letten op hun gezondheid. Dat is de reden 
dat onze parochie, samen met Seniorenwelzijn, 
zorgcentrum François Haverschmidt en Welzijn 
Schiedam – het clubhuis – een flink programma 
heeft opgezet om met name ouderen te wijzen op 
alle mogelijkheden die er zijn om gezond te leven. 
De vier instanties zullen het komend half jaar activi-
teiten organiseren waarin gezondheid centraal staat. 
Dat gaat van gezond eten – ook tijdens de wijklunch 
– tot een APK-goedgekeurde rollator, van een 
plaats kunnen geven aan verdriet tot een middag 
gezellig kaarten of jeu-de-boulen. 
'Gezond in Zuid', zoals het programma is gaan he-
ten, begint op 11 september met een programma, 
waaronder een lunch, in het clubhuis aan de Dwars-
straat en zal daar in maart volgend jaar ook worden 
afgesloten. In de tussentijd staan enkele tientallen 
activiteiten gepland, voor elkaar wat wils en open 
voor deelnemers van alle leeftijden.  
Een uitgebreid overzicht van alles wat er in het ka-
der van Gezond in Zuid te doen is, vindt u in een 
speciaal programmaboekje dat ook in onze kerk te 
krijgen is. Neem mee, en doe mee aan Gezond in 
Zuid. U zult er plezier aan beleven – en welk beter 
middel voor een goede gezondheid is er? 

 

Ted Konings 
 

 

 

 
 
 

Gezocht: Secretaris Raad van Kerken Schiedam 
De stedelijke Raad van Kerken in Schiedam zit 
dringend verlegen om een secretaris. Omdat voor-
zitter en penningmeester uit de PKN-kerken af-
komstig zijn, wordt nu uiteraard naar rooms katho-
lieken gekeken voor het secretariaatschap!  
De stedelijke raad is een actieve groep die veel ini-
tiatieven neemt (zie ook elders in dit nummer). 
Drie maal per jaar is er een vergadering met verte-
genwoordigers van alle lidkerken.  
Voor meer informatie: voorzitter Paul van Man-
sum, tel. 4265288, e-mail: mvmansum@planet.nl 
 

Gezocht: Leden Sectie Diaconaat Raad v. Kerken 
Omdat de rooms-katholieke leden van de sectie 
Diaconaat allemaal afscheid nemen, wordt in onze 
richting gekeken voor hun opvolging.  
Wie interesse heeft om deze sectie te versterken 
kan contact opnemen met: Ds. Willem van Wieren, 
tel. 4713805, w.v.wieren@wxs.nl 

DOOR U VOOR U (2) 

OPROEP 
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Samen sterk voor de Gorzenkerk 
Ook onze regio heeft als laatste van alle regio's de 
draad van werk en school weer opgepakt. Het 
nieuwe seizoen gaat van start. Onze parochie heeft 
het nieuwe seizoen ingeluid met de 'Startzondag' 
van 31 augustus j.l., opgeluisterd door het van va-
kantie teruggekeerde Heilig Hartkoor. Op 1 sep-
tember zijn alle scholen weer begonnen. De Jozef-
school opent het schooljaar traditioneel met een 
viering op donderdag 25 september. U bent van 
harte welkom, maar bedenk dat de kerk tot bijna de 
laatste plek bezet zal zijn.  
Ook het werk aan de buitenkant van de kerk, toren 
en pastorie zal weer worden opgestart. 

 

Op 23 september zullen de wijkmaaltijden worden 
hervat. Deze wijklunches zijn langzamerhand een 
traditie en worden zeer goed bezocht! T.z.t. zal het 
menu bekend worden gemaakt op de posters in de 
pastorie. U kunt zich opgeven bij Ted Konings of 
Corry Smits. Verder zal op 11 september een lunch 
worden gehouden op het Dwarsplein (Dwarsstraat 
bij Clubhuis). Deze lunch vormt de opening van 
het project "Gezond in Zuid" waaraan de komende 
maanden vele activiteiten gekoppeld zullen zijn. U 
leest er meer over in de volgende Gorzenklok. 

 

De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk 
heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan ver-
dere fondsenwerving. De resultaten daarvan zullen 
worden gepresenteerd op de voorlichtingsbijeen-
komst op zondag 14 september. De bijeenkomst 
zal starten na de viering van 9.45 uur, zo rond de 
klok van 11.00 uur. Vanaf 10.45 uur bent u wel-
kom in de pastorie. Er is uitleg over de restauratie-
werkzaamheden aan kerk, toren en pastorie. Ook 
worden er rondleidingen gegeven. Tijdens deze 
ochtend zullen diverse leden van het kerkbestuur 
en het stichtingsbestuur aanwezig zijn en er is dan 
uitgebreid mogelijkheid om vragen te stellen of om 
informeel van gedachten te wisselen. Alle dona-
teurs hebben voor de bijeenkomst per brief een uit-
nodiging ontvangen. Ook alle andere belangstel-
lenden zijn welkom! 

 

Het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 sep-
tember is onze kerk geopend in het kader van 
Open Monumentendag. Na de voorlichtingsbijeen-
komst van de Vriendenstichting kunt u tentoonge-
stelde attributen bekijken in de kerk. U leest er 
meer over op blz. 10. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 

telefoon: 010 – 4 26 44 17 

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Zoektocht naar de Romaanse mens  
Op 1, 8, 15, 23 (en misschien ook nog op 30 okto-
ber) 2008 zal Frans Rosier alweer voor de vierde 
keer een lezing houden over 'De zoektocht naar de 
Romaanse mens'. Het belooft wederom een serie 
prachtige verhalen te worden, opgeluisterd met licht-
beelden en muziek. 
Als u één van zijn vorige lezingen hebt gevolgd 
hoef ik u niets meer te vertellen. Frans kan u op 
een fascinerende en bevlogen manier meevoeren 
naar de tijd van de Romaanse mens. 
Ook dit jaar worden de lezingen in de pastorie van 
de Heilig Hartkerk op woensdagavonden gehou-
den. We beginnen om 19.30 en de avond zal rond 
10.30 uur afgerond zijn. En zoals u gewend bent, 
de koffie is gratis en de toegang is gratis. Na af-
loop is er nog tijd voor 'napraten' onder genot van 
een glas wijn. 
Let u op de volgende Gorzenklok waarin een be-
knopt overzicht van de avonden staan. Elke lezing 
is ook apart te volgen, zodat als u een keer niet kan 
toch ook één of meerdere lezingen kan bijwonen. 
Van de lezing krijgt u een prachtig boekje mee 
waarin u op uw gemak het allemaal nogmaals kan 
beleven. Wij hopen u op woensdag 1 oktober te 
kunnen ontmoeten. 

Henk de Heer 
 

 

 

 

 
 

Schilderen rond bijbelse thema’s 
Bijbelse verhalen roepen tal van gedachten, kleu-
ren, herinneringen, gevoelens op. Om dit uit te die-
pen organiseert de Arkgemeente in Schiedam-
Noord zes donderdagavonden waarbij niet met 
woorden, maar met verf en penseel gewerkt wordt. 
We zoeken inspiratie bij de verhalen rondom een 
aantal personen uit de bijbel. Na een korte bespre-
king proberen we tot de boodschap van het verhaal 
door te dringen en dit in beelden zichtbaar te ma-
ken. De volgende thema's komen aan bod: 9 okt.  
Ruth - 6 nov. Jozef - 27 nov. - Jezus en Johannes de 
Doper -15 jan. Jona - 12 febr.  Noach - 19 mrt. Jere-
mia.  
Plaats: kerkgebouw De Ark, Hargplein 101.  

Aanvang 19.30 uur. Kosten zes avonden € 18,-, 

exclusief koffie. Tevoren aanmelden hoeft niet, 
maar is wel prettig voor ons.  
Bericht aan J.M. Strijland, tel. 4709529 of per  

e-mail: jmstrijland@kabelfoon.nl 

ACTIVITEITEN 

LEZINGEN 
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Donderdag 4 september   

'De Verdwenen Pastoor' om 21.30 uur op Ned-1, 

(zie ook onder 'NIEUWS' op bladzijde 11) 
 

Vrijdag 5 september   

Eerste Vrijdag 

Z. Moeder Teresa van Calcutta 
 

Zondag 7 september   

23e Zondag door het jaar 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van de Cantorij 

o.l.v. Nel de Heer. 

Voorganger:  

pater H.J. Lieberom S.D.B. 

Ezechiël 33,7-9 / Matteüs 18,15-20  

Na de Mis koffie/thee in de pastorie. 
 

Maandag 8 september 

Maria Geboorte Hoogfeest 
 

Donderdag 11 september 

Gezond in Zuid (zie onder 'Door u voor u' op blz. 5) 
 

Zaterdag 13 september 

Open Monumentendag-1. De kerk is geopend van 

10.00 tot 16.00 uur. (zie blz. 10) 
 

Zondag 14 september 

Kruisverheffing        Hoogfeest 

Om 09.45 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor o.l.v. Henry de 

Wolf. 

Voorganger: Corry Smits 

Numeri 21,4-9 / Johannes 3,13-17 

Na de Mis om 11.00 uur in de pastorie – onder het 

genot van koffie/thee – voorlichtingsbijeenkomst 

van Vriendenstichting en kerkbestuur. (zie onder 

'H. Hartkerk forever' op blz. 6) 

Open Monumentendag-2. De kerk is geopend van 

12.30 tot 16.00 uur. (zie blz. 10) 

AGENDA 

"Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op 

aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal 

mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want 

waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik 

in hun midden."  Matteüs 18,19-20 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verlo-

ren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon 

niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Johannes  3,16-17 
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Maandag 15 september   
Onze Lieve Vrouw van Smarten 

Kerkbestuursvergadering om 19.30 uur (pastorie)  
 

Woensdag 17 september   

H. Lambertus 

H. Hildegard von Bingen 
 

Zaterdag 20 september  

Begin van de Vredesweek (zie artikel op blz. 13) 
 

Zondag 21 september 

25e Zondag door het jaar 

H. Matteüs 

Internat. Dag van de Vrede  

Om 09.45 uur Eucharistieviering 

met samenzang en orgelspel. 

Voorganger: pastoor W. Froger 

Jesaja 55,6-9 / Matteüs 20,7-16 

Na de Mis koffie of thee in de pastorie. 
 

Dinsdag 23 september   

H. Pius Pietrelcina (padre Pio) 

Wijklunch vanaf 12.00 uur in de pastorie  

(zie onder 'H. Hartkerk forever'  op blz. 6 ) 
 

Donderdag 25 september   

Openingsviering Jozefschool om 9.30 uur. U bent 

allen welkom. 
 

Zaterdag 27 september   

H. Vincentius de Paul 
 

Zondag 28 september 

26e Zondag door het jaar 

H. Wenceslaus 

Einde van de Vredesweek 

Om 09.45 uur Eucharistievie-

ring met zang van het H. Hart-

koor. Voorganger: pater H.J. Lieberom S.D.B. 

Ezechiël, 18,25-28 / Matteüs 21,28-32 

Na de Mis koffie of thee in de pastorie. 

 

Maandag 29 september  
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
 

Dinsdag 30 september  H. Hiëronymus   

"Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten 

nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met 

mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik 

goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eer-

sten de laatsten."  Matteüs 20,14-16 

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij 

zei tegen de een: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan 

het werk." De zoon antwoordde: "Ik wil niet," maar later 

bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man 

precies hetzelfde. Die antwoordde: "Ja, vader," maar ging 

niet. Matteus 21,28-30 
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Op Open Monumentendag 2008, op 13 en 14 sep-

tember, zal alles draaien om Sporen. Sporen is een 

breed thema waarvan in elke gemeente in Neder-

land aanknopingspunten te vinden zijn, en die in 

elke gemeente zijn eigen vorm zal krijgen. Sporen 

zijn buiten, in het landschap te vinden, maar ook in 

steden en dorpen, in stratenplannen en in monu-

menten zelf. Alle bebouwing is een spoor ergens 

van, van een menselijk ingrijpen, van een herinne-

ring aan wat ooit was. 
 

Sporen: voorportaal en kelder 

Onze kerk, inmiddels 81 jaar oud, heeft als ge-

bouw het nodige meegemaakt. Alleen al de ernsti-

ge verzakkingen van de voorgevel is een verhaal 

apart. In de verschillende pogingen om het voor-

portaal te redden zijn aparte pulspalen aangebracht, 

muren extra verstevigd. Sporen daarvan zijn in de 

gewelven van de kelder nog duidelijk te zien. En 

dan in 1964 de afbraak van de oude gevel, inclu-

sief voorportaal en aangrenzende toegangen, ge-

volgd door het metselen van een nieuwe gevel en 

enkele zijramen, die onze kerk het huidige aanzien 

hebben bezorgd. 

Ook zijn er in de kelder onder de kerk nog sporen 

van het rijke verenigingsleven van weleer te zien. 

Het podium is er nog, waar van alles heeft plaats-

gevonden. Van vele toneelvoorstellingen tot het 

optreden van grote Nederlandse popbands (onder 

supervisie van kapelaan van Diepen!). Te zien zijn 

nog de luifel van een bar, graffiti uit de jaren '70 

en '80 ("Zonder woning geen kroning"). 
 

Sporen: schoolplaten en foto´s 

In onze kerk (en zondag rond 12 uur ook in de kel-

der!) kunt u diverse sporen van het verleden erva-

ren. In de kerkruimte worden rondleidingen gege-

ven en kunt u oude schoolplaten met religieuze 

voorstellingen bewonderen. Op een projectiescherm 

worden oude foto's van ons kerkgebouw en van 

diverse activiteiten getoond. Waaronder tientallen 

verloren gewaande foto's die in 2008 zijn (her)

ontdekt. 

Kinderen hebben de mogelijkheid om de kerk eens 

met andere ogen te bekijken middels een speur-

tocht door de kerk. 
  

In afwijking van voorgaande jaren zal onze kerk 

zowel op zaterdag 13 september (10.00-16.00 

uur) als op zondag 14 september (12.30-16.00 

uur) geopend zijn. De openstelling op zondag sluit 

aan op de Engelstalige viering en de voorlichtings-

OPEN MONUMENTENDAG 
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bijeenkomst van de Vriendenstichting en het kerk-

bestuur. (Zie bladzijde 6)  

 

 

 

 

 
Heilig Hartkerk op televisie 

Op donderdagavond 4 september om 21.30 uur zal 

de Heilig Hartkerk de hoofdrol vervullen in de 

AVRO-televisieserie Spoorloos Verdwenen. De 

aflevering "De Verdwenen Pastoor" is in juli 2007 

in en rond onze kerk opgenomen in aanwezigheid 

van een groot aantal wijkbewoners en parochianen 

die als kerkgangers-figuranten konden fungeren. 

De serie Spoorloos Verdwenen is inmiddels ver-

kocht aan de Belgische en Tsjechische televisie 

zodat onze kerk in de toekomst ook op buitenland-

se televisiekanalen te zien zal zijn.  

 

Biechtstoel weer in gebruik 
Tijdens de filmopnames die vorig jaar in onze kerk 

plaatshadden maakten de filmmakers graag ge-

bruik van de opgeknapte biechtstoel links voor in 

de kerk. Een anachronisme, vonden de toekijkende 

Heilig-Harters toen, iets dat niet meer in onze tijd 

past: "Biechtgesprekken vinden nog wel plaats in 

onze parochie, maar dan in kerkbanken of in een 

kamer in de pastorie", zo vertelden zij de filmma-

kers. "De biechtstoelen worden decennialang niet 

meer gebruikt, behalve als opslag voor de kerststal 

en spullen voor de rommelmarkten." 

Tot voor kort. Want één van de geestelijken die 

voorgaat bij de na ons kerkende Engelstalige ge-

meenschap, neemt soms de biecht af in de oude 

biechtstoel. Een reden temeer om deze biechtstoel 

netjes te houden en niet meer te gebruiken voor 

(tijdelijke) opslag. Onze parochie heeft al het ver-

zoek ontvangen om het lampje in de biechtstoel 

uitschakelbaar te maken! 

 

Het kerkgebouw als religieus erfgoed 

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot jaar van het religi-

eus erfgoed. De media besteden hier ruim aandacht 

aan. Het accent ligt dan vooral op de herbestem-

ming van kerkgebouwen en kloostercomplexen, 

die kerkgenootschappen moeten afstoten. Men 

wordt zich daarbij  meer bewust van de eigen 

plaats van dit culturele erfgoed binnen steden en 

dorpen. 

Op deze publieksdag van de Faculteit Katholieke 

Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg 

en de Stichting Aartsbisschoppelijk Museum staat 

het kerkgebouw als religieus erfgoed centraal.  

Sprekers gaan in op de godsdienstige bestemming 

NIEUWS 
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van deze gebouwen en de verschillende facetten 

daarvan. Ook komt daarbij de problematiek van de 

herbestemming van kerkgebouwen aan de orde. 

Deze publieksdag is op 9 oktober in de Uithof in 

Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer 

informatie op www.uvt.nl/faculteiten/fkt of vraag 

een folder aan via het secretariaat van de FKT, lo-

catie Utrecht, Henriëtte Faber, tel. 013-466 3800. 
 

Internet 

Er is interessant nieuws voor de rooms-katholieke 

surfer: met ingang van 15 augustus is een nieuwe 

site "in de lucht": www.katholieknieuws.nl. 

Deze site wordt verzorgd door het Isidorusweb en 

is uitermate geschikt voor katholieke nieuwsgieri-

gen. 
 

Missie-Zendingskalender 

Dromen van vrede en verzoening.  Dat is de titel 

die de Missie-Zendingskalender 2009 meekreeg. 

De kalender toont tekeningen van de Colombiaan-

se schilder Jafeth Gómez. De kalender is ook in 

onze parochie te koop. 

Schilder Gómez maakt deel uit van de beweging 

Teoartistica, die de waardigheid van de mensen, 

ook in een gewelddadig land als Colombia, voorop 

stelt en wil tonen. Het vertrouwen op God en de 

kracht van moeder aarde komt in veel werk van de 

kunstenaars van de beweging aan het licht. Zo ook 

de tekeningen die Gómez maakte voor de Missie-

Zendingskalender.  Beelden die ook ons in Neder-

land kunnen ontroeren en bekrachtigen. 

De Missie-Zendingskalender wordt uitgegeven 

door CMC Mensen met een Missie en de Neder-

landse Zendingsraad. De opbrengst gaat naar het 

werk van deze organisaties. Vanuit de missionaire 

traditie van de religieuze ordes en congregaties, 

slaat CMC een brug tussen mensen met een missie 

in het Zuiden en in het Noorden, met als doel te 

werken aan gerechtigheid en vrede voor allen op 

deze wereld, zoals CMC zelf zegt. 

De kalender voor 2009 is daarmee een cadeau op 

twee manieren in de tijd van de feestdagen: een 

cadeau om weg te geven en een cadeau voor de 

mensen in het Zui-

den. De kalender is 

voor 7 euro te koop 

bij Margo Heins-

broek. Zij heeft een 

exemplaar van de 

kalender ter inzage 

beschikbaar. Het op-

geven van uw bestel-

ling kan tot 1 decem-

ber. 
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Voor vrede 
 

Kiezen voor vrede. 

Wij mensen hebben altijd de keuze. 

We kunnen kiezen voor goed of kwaad. 

We kunnen kiezen voor lawaai of stilte. 

Om tegenover of naast elkaar te staan. 

Geef ons in deze viering ruimte, God, 

om bewust te worden van onze keuzes. 
 

Kiezen voor vrede. 

Wij zoeken geen geweld, 

wij houden niet van ruzie. 

Maar altijd weer steekt het de kop op: 

het eigen gelijk, de drift. 

God, U kiest toch voor vrede? 

Wees met uw keuze dicht bij ons, 

dat wij stem geven aan uw vrede. 
 

Vrede lijkt vaak zo ver weg. 

Maar vrede is ook heel dichtbij. 

Het ligt er maar net aan, 

waar we zelf voor kiezen. 

Blijf bij ons, God, als wij ons wagen 

om vrede te leven, 

daar waar we zijn, 

in de geest van Jezus, 

onze broeder en voorganger. 

Amen. 

Leonie van Straaten 
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk 

 

De Vredesweek 2008 is van 20 tot en met 28 sep-

tember. Meer informatie kunt u vinden op: 

www.ikvpaxchristi.nl/vredesweek_2008.htm  

 

 

 

 

 

 

 

Helaas heeft het Heilig Hartkoor nog geen vervan-

ger(s) voor de in juni vertrokken dirigente Made-

lèn Montanus en organiste Truus Roosken gevon-

den. Omdat een zangkoor natuurlijk niet zonder 

dirigent/organist kan, is er in overleg een voorlopi-

ge oplossing gevonden. Henry de Wolf zal de ko-

mende tijd het koor leiden tijdens de repetities en 

de zondagse uitvoeringen. In de tussentijd wordt 

naarstig verder gezocht naar een dirigent/organist.  
 

het koorbestuur 

VREDESWEEK 2008 

ZANGKOOR 
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De "Kick-off" van Schiedam in Dialoog.  
"Schiedam in Dialoog" is een project dat is opge-
start op initiatief van SWS-Welzijn. Het doel van 
de actie is het bevorderen van het contact tussen 
Schiedammers en de verscheidene etnische min-
derheden in de stad. E.e.a gebeurt in samenwer-
king met Vlaardingen. Ter voorbereiding op deze 
dialoog werd vooraf een zogeheten kick-off-
meeting gehouden. 
 

Ted Konings had mij gevraagd om die meeting 
als vertegenwoordiger van ons kerkgenootschap 
bij te wonen. Het leek mij wel interessant en voor 
een gesprek ben ik wel te vinden. Toen ik het res-
taurant op het Stadserf binnenkwam, schrok ik 
wel een beetje want er waren meer dan zeventig 
mensen aanwezig. Ik was al snel in gesprek met 
een Marokkaanse man die zich inzet voor het 
jeugdwerk.  
Na een kopje koffie of thee werd de middag geo-
pend door mevrouw Daskalakis, wethouder van 
Schiedam. Jan Jetse Bol was de dagvoorzitter en 
stelde ons de volgende personen voor: Tikho Ong 
van het anti-discriminatiebureau, projectleider 
Femke Cuypers en mevrouw Jo Ouwens van de 
vrijwilligersgroep.  
We zaten aan tafels met zes personen en kregen 
een dialoogvorm voorgeschoteld. Daarop stonden 
vier vragen. Als eerste werd gevraagd om je voor 
te stellen aan de andere leden van het groepje. 
Het was interessant te horen wat de vrijwilligers-
activiteiten van andere in het groepje waren.  
Verder werd gevraagd te vertellen over je positie-
ve ervaringen wat betreft het voeren van een dia-
loog. 
De volgende opdracht was je voor te stellen hoe 
onze wereld er uit zou kunnen zien als we meer 
met elkaar in dialoog zouden gaan.  
Vraag 4: wat ga je zelf doen om de dialoog tus-
sen mensen te bevorderen? 
We hebben hierover tot een uur of vijf heel wat 
afgepraat met elkaar en op heel veel punten wa-
ren wij het wel eens. Dialoog betekent dan ook 
samen praten, ook als we het niet met elkaar eens 
zijn. Probeer tot een vergelijk te komen waarin 
beiden zich kunnen vinden en laat je niet verlei-
den boos te worden.  
Om vijf uur werd rondgegaan met een hapje en 
een drankje, waarbij de dialoog gewoon verder 
ging. Dit alles ter voorbereiding op de Dag van 
de Dialoog die op 8 november a.s. in Schiedam 
gehouden wordt. 
 

Corry Smits 

DOOR U VOOR U (3) 
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Sacred dance, sacrale dans…  
 

Al heel wat jaren is het mogelijk om in Schiedam in 
de NPB-kerk aan de Westvest, (tegenover de molen) 
aan sacrale dans te doen.  
 

Sacrale dans (of sacred dance) is samen bewegen in 
een groep, eenvoudige passen, op mooie muziek. 
Als het goed gaat, ontstaat er inkeer, een gebed in 
beweging.  
Komend seizoen is iedereen welkom op maandag-
ochtenden van 10.00-12.00 uur.  
Dit betreft de volgende dagen: 1 en 15 september, 6 
en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15  januari, 9 
en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 
mei en 1 juni. Danservaring is niet nodig. Het is ook 
mogelijk om een keertje vrijblijvend te komen mee-
doen. Voor de hele serie zijn de kosten: € 100,-  
Meer informatie: Lidwien Meijer. 
 

 
 
 
 
 

Werk van barmhartigheid, doden begraven  
 

In de Raad van Kerken houdt men zich dit jaar be-
zig met de zeven werken van barmhartigheid. Dit 
najaar zal onze parochie en de St. Jan de Doper-
Visitatieparochie het thema: 'de doden begraven' 
belichten.  
Er zijn zeven werken van barmhartigheid. Zes van 
de werken zijn ontleend aan Matteüs 25 (ik was 
hongerig, en jij hebt me te eten gegeven, ik was 
naakt en jij hebt me gekleed enz…). Alleen het 
werk: de doden begraven, wordt hier niet aan ont-
leend. Dit vindt men terug in het boek Tobit.  
Op twee manieren zal er aandacht voor zijn in de 
twee parochies.  
Op Allerzielen, zondag 2 november, is er een mu-
ziek-luistermiddag in onze kerk. Tussen 14.00 uur 
en 16.30 uur kan iedereen op deze middag muziek 
ten gehore te brengen waar hij of zij stil van wordt, 
muziek die je raakt of waar je herinneringen aan 
hebt (vocaal en instrumentaal). Het klinkt prachtig 
in de kerk. (nadere informatie volgt in het oktober-
nummer.  
Op donderdag 29 januari 2009 komt pastor Mari-
nus van den Berg een lezing geven in de St. Jan-
Visitatiekerk. Deze geestelijk verzorger in een ver-
pleeghuis in IJsselmonde. heeft veel boeken ge-
schreven rond rouwverwerking en omgaan met ver-
lies. Hij kan zeer boeiend vertellen hierover. Ieder-
een is welkom. Aanvang 20.00 uur.  

DOOR U VOOR U (4) 

DOOR U VOOR U (5) 
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Werk van barmhartigheid, hongerigen voeden  

Momenteel is er een mondiale voedselcrisis. Het 

voedsel is veel te duur om de hongerigen te kunnen 

voeden. Wat is de oorzaak? Wat kunnen we eraan 

doen? Op 10 oktober is er een avond over.  

De documentaire Feed the world wordt vanavond 

getoond in de bibliotheek op het Stadserf. Deze 

film is prachtig én onthutsend tegelijk. Na de film 

kunnen de toeschouwers reageren. Het accent zal 

liggen op het zoeken naar oplossingen voor deze 

mondiale crisis. Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 

19.30 uur. Medewerking wordt onder meer ver-

leend door de wereldwinkel en door Albert Heijn.  

 

 

 

 

 
 

40-jarig priesterfeest 

Onze administrator, pater J.F. de Rooij SCJ, viert 

op 22 september dat hij 40 jaar geleden tot priester 

is gewijd. Pater De Rooij is al sinds september 1990 

voorzitter van ons kerkbestuur, een periode die 

slechts werd onderbroken door onze laatste "eigen" 

pastoor, pater H.J. Lieberom SDB (pastoor van fe-

bruari 1994 - september 1999). In die tijd heeft pa-

ter De Rooij flink wat tijd en energie gestoken in 

het besturen van onze parochie en het bijstaan van 

parochievrijwilligers. En dat in een roerige periode 

waarin het voortbestaan van het kerkgebouw op het 

spel stond. Wie hem ter gelegenheid van zijn jubile-

um een felicitatie wilt sturen, zijn adres is:  

Treublaan 2, 2555 HH te Den Haag. 

 

JUBILEUM 

HUMOR  


