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Weg langs Levend Water 

Afgelopen zomer hebben we allemaal op onze ei-
gen manier kunnen genieten van de zon, maan en 
sterren, gewoon thuis of ergens ver weg. 
Zoals velen inmiddels weten, is de fiets mijn ver-
voermiddel bij uitstek om te genieten van de schep-
ping. 
In de laatste week van mijn vakantie was ik ge-
noeg uitgerust om een wens in vervulling te laten 
gaan. 
Namelijk om langs de Maas te fietsen in de Franse 
Ardennen (Charleville – Givet). 
Ik was onder de indruk van de steile rotsen met 
bossen langs de Maas, afgewisseld met een mooi 
oud Frans dorpje. 
Vaak is de natuur verrassend mooi langs het water 
(zelfs langs onze eigen Waterweg!); maar voor een 
fietser in de Ardennen heeft het fietsen langs het 
water nog een grote bekoring: het is heel vlak. Dat 
is dubbel genieten, je kunt wat meer om je heen 
kijken en verwonderd zijn over alles wat je mag 
zien. 
Water moet stromen, als het stilstaat gaat het stin-
ken. Uit het water zijn we voortgekomen, uit die 
oceaan van leven, geen dag kunnen we zonder. 
Hoe zouden we kunnen leven, zonder haar voeding 
en koeling? 
Het water in ons lichaam is één met de levenszee: 
we zijn de druppel en we zijn de zee. 
Tijdens mijn fietstochten door de schepping, heb 
ik vaak een tochtgenoot, namelijk de heilige Fran-
ciscus. Hij was een groot liefhebber en bewonde-
raar van de natuur in Umbrië. 
Twee jaar voor zijn dood lag Franciscus zwaar 
ziek in een uit stromatten opgetrokken celletje bij 
San Damiano. Hij lag er al vijftig dagen. Vanwege 
zijn oogkwaal kon hij overdag het zonlicht niet 
verdragen en 's nachts was het haardvuur hem al te 
veel. Hij lag dan ook altijd in dat celletje in het 
donker met heel veel pijn, zodat hij niet kon sla-
pen. Bovendien krioelde het daar van de muizen 
die voortdurend over hem en rond hem heen liepen 
en hem het slapen en het bidden onmogelijk maak-
ten. Het was zo erg dat hij en zijn gezellen het als 
een beproeving van de duivel zagen. 
Op een nacht lag hij er over te peinzen dat hij toch 
wel erg veel moeilijkheden en beproevingen te 
verduren had. Hij kreeg met zichzelf te doen en 
bad in stilte: "Heer, kijk naar mij om en help mij 
mijn kwalen geduldig te dragen." Op dat moment 
werd hem in de geest gezegd: "Broeder, wees op-
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getogen en blij hoe ziek je ook bent en hoezeer je 
ook beproefd wordt. Want vanaf dit moment mag 
je je even veilig weten als was je reeds in mijn 
rijk." 
De volgende morgen vertelde Franciscus zijn ge-
zellen wat hem overkomen was en hij vervolgde. 
"Om de Heer te prijzen en mezelf te troosten en te 
bemoedigen en om anderen te stichten, wil ik een 
nieuwe lofzang (het Zonnelied) maken op de Heer, 
een lofzang over zijn schepselen, waarvan we iede-
re dag opnieuw gebruik maken, die we nodig heb-
ben om te blijven leven, waarin het menselijk ge-
slacht de Schepper zo vaak beledigt en voor welke 
voortreffelijke gaven we iedere dag weer ondank-
baar zijn. We prijzen en loven onze Schepper, de 
Gever van alle goed, immers daarvoor niet zoals 
we dat zouden moeten doen." Toen ging hij recht-
op zitten, trok zich terug in overweging en enige 
tijd later begon hij: 
 

"Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening. 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe, 
En geen mens is waardig U te noemen.  
Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen, 
vooral heer broeder zon, die de dag is, 
en door wie Gij ons verlicht. 
En hij is mooi en stralend met grote luister. 
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld. 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, 
door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt 
Schitterend, kostbaar en mooi. 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht en de wolken, 
het helder weer en ieder jaargetijde, 
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt. 
Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis." 

 

Ik hoop dat een ieder tijdens de vakantie dankbare 
momenten ervaren heeft, die ons de komende peri-
ode kracht kunnen geven om toch telkens onze 
Heer te loven. 

Pastor Charles Duynstee 
 

 
 
 
 
 
 

Elke dag is een feest, 
maar je moet wel zelf de slingers ophangen. 

 

bron: Gerarduskalender 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Zondag 5 september 

Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, 
ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, 
Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius 
Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus 
Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, 
Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van 
Noordt,  ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van 
Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen-
Schoenmakers, Josephus Vredebregt, Luud en 
Lenie van 't Zelfde.  
 

Zondag 12 september 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 
Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 
Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,  Antho-
nius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 
Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 
Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders 
Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefri-
dus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard 
Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ou-
ders Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas 
– Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Rontel-
tap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, 
Piet Wijnen, Luud en Lenie van ’t Zelfde.   
 
Zondag 19 september 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Huls-
pas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet 
van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 
Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde. 
 
Zondag 26 september 

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor 
Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 
van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon 
Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, 
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 
Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ou-
ders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van  
’t Zelfde. 

MISINTENTIES   
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Nieuw seizoen 

Voor de meesten is de zomervakantie voorbij. Het 
koor repeteert weer. Allerlei werkgroepen en acti-
viteiten worden gestart. In onze parochie trappen 
wij zondag 29 augustus af voor het nieuwe sei-
zoen. Figuurlijk dan. Een voetbaldoel en een voor-
ganger in een oranje kazuifel is op ons altaar niet 
te verwachten. Een dag later staan vergaderingen 
van het kerkbestuur en de Vriendenstichting op de 
agenda, een paar dagen later gevolgd door een ver-
gadering op clusterniveau. De rustperiode is echt 
voorbij! 
 

Roep om hervormingen 

Het rommelt in onze katholieke wereldkerk. Mis-
bruikschandalen op alle plekken waar gewijde die-
naren werkzaam zijn. Zelfs bisschoppen zijn be-
trokken bij seksueel misbruik. Verbijsterende uit-
spraken van kardinalen over homo's. Trage en 
moeizame sturing vanuit het Vaticaan. 
Op vakantie las ik een Duitse krant waarvan drie-
kwart van de voorpagina was ingeruimd voor 
veertien geëngageerde katholieke vrouwen van 
binnen en buiten de kerkelijke organisatie, die een 
hervorming van de kerk eisen: gelijkberechtiging 
van vrouwen, meer dialoog. In Nederland blijft het 
tot nog toe vrij stil. Hoewel ook in ons land de-
zelfde soort schandalen voorkomen, met als extra 
de affaire van de liederen-censuur, de rel rond de 
geweigerde hostie voor homo's en bisschoppen die 
openlijk met elkaar overhoop liggen. Revoluties 
zijn evenwel nog nooit in Nederland begonnen. 
Met als enige uitzondering de Tachtigjarige oor-
log, de nationale strijd om geld en godsdienst. 
 

Bisdom Rotterdam, cluster Nieuwe Maas 

Wat staat ons wel te wachten de komende tijd? 
Met spanning wordt uitgekeken naar een opvolger 
van de bisschop van Rotterdam, mgr. Van Luyn. 
Kiest de kerkelijke leiding voor de benoeming van 
een bisschop die open staat voor nieuwe vormen 
van geloofsbeleving of valt de keuze op een theo-
logische scherpslijper die liever een kleine gezags-
getrouwe groep gelovigen overhoudt? Gezien alle 
schandalen past de kerkelijke leiding in de huidige 
tijd enige bescheidenheid. 
In ieder geval boffen de katholieke gemeenschap-
pen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis met 
de benoeming van een breed samengesteld pasto-
raal team dat mensen wil uitnodigen in plaats van 
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afschrikken. Het team wil zich met name richten 
op het geestelijk welzijn, daarbij bijgestaan door 
de plaatselijke pastoraatsgroepen. De materiële 
zaken (financiën, gebouwen) blijven praktisch ge-
zien een zaak van de oude parochies, waarbij het 
nieuwe centrale kerkbestuur van het cluster Nieu-
we Maas de grote lijnen uitzet en de algehele eind-
verantwoordelijkheid zal dragen. In detail heeft u 
over deze uitgangspunten kunnen lezen in de Gor-
zenklok van juni. (Ligt deze bij het oud papier? 
Op onze website kunt u voorgaande Gorzenklok-
ken nalezen!) 
 

Onze H. Hartparochie 

Zeker is dat er het komend seizoen veel verandert 
voor onze parochie. Onze gemeenschap gaat de 
laatste periode in van een zelfstandig bestaan als 
parochie. Verder is in de zomervakantie een lang-
durige impasse rond herbestemming van het sou-
terrain onder de kerk doorbroken en staan er nieu-
we gesprekken op stapel. Ook zal de zeggenschap 
over ons kerkgebouw door de clustering hoe dan 
ook wijzigen. Maar hoe het plaatje er precies gaat 
uitzien? Het kerkbestuur verwacht dat er rond 
Kerstmis op diverse terreinen meer duidelijk zal 
zijn. De H. Hart-gemeenschap gaat een spannende 
tijd tegemoet. We houden u op de hoogte. 
 

Henry de Wolf 
Secr. Kerkbestuur 

 

 

 

 

 

Nieuwe fotoseries op website 

Onze website www.heilighartkerk.nl is in de zo-
mer uitgebreid met honderden foto´s van onze 
kerk en het parochieleven. Met dank aan Silvio 
Monteiro, één van de stagiairs van Scholenge-
meenschap Spieringshoek. Om enkele series te 
noemen: "Vormelingen-2010", "Installatie pastoor 
Duynstee en pastor Biesjot in 2010", "de H. Hart-
kerk in winterkleed (2009-2010)", "Activiteiten 
rond Kerstmis 2009", "Dierenzegening 2009", 
"Jubileumtentoonstelling H. Hartkerk 75 jaar ('02)", 
"Plaatsing kerkorgel in 1986". Tevens zijn er ruim 
honderd foto's van huwelijksvoltrekkingen van 
1946 tot heden geplaatst. De meeste daarvan zijn 
enkele jaren geleden te zien geweest op een ten-
toonstelling tijdens Open Monumentendag. Niet 
alleen de  bruidsparen zijn op de foto's te zien; ook 
de veranderingen in het interieur van onze kerk 
komen duidelijk naar voren. Dit laatste fotoalbum 
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zal de komende tijd verder worden uitgebreid en 
van aanvullende teksten voorzien. 
Op de pagina "Kerkgebouw - Apocalypsschilde-
ring – Lezing Wim Adolfs 1930" is een uitvergro-
ting van een ansichtkaart geplaatst waarop de kun-
stenaar Wim Adolfs is te zien, werkend aan de 
grote Apocalypsschildering in onze kerk. 
Heeft u nog (oudere) foto's waarop onze kerk 
staat, of van de binnenzijde van de kerk, de pasto-
rie, de kelder onder de kerk, diverse parochie-
activiteiten? Neem contact op met Henry de Wolf 
(010-4264417). Hij wil ze graag scannen. De ori-
ginele foto's krijgt u weer retour. 

Één van de "huwelijksfoto's 1946-heden" op onze 
website dateert van precies 25 jaar geleden. Op 
26 september a.s. staan Peter en Marianne Welte-
vrede-Rieken stil bij deze gebeurtenis met een 
feestelijke viering in onze kerk, m.m.v. de koren 
waarin zij zingen: het H. Hartkoor en The Mes-
sengers.  
 

Kalender 

De Missie-Zendingskalender 2011 is binnenkort 
weer te koop, ook in onze parochie. Het thema van 
de kalender is Reiken naar Licht. Dit thema wordt 
verbeeld door schilderijen van de Nigeriaanse 
beeldhouwer, schilder en grafisch kunstenaar To-
ny Nwachukwu, waarin het milieu en de Afrikaan-
se samenleving centraal staan.  
Achter in de kerk ligt 
een inkijkexemplaar van 
de kalender, samen met 
een intekenlijst.  
Een idee voor een leuk 
cadeau met de feestda-
gen?! De kalender kost 
dit jaar 8 euro. Voor 
vragen over de kalender 
kunt u zich melden bij 
Margo Heinsbroek.  
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SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

De schoolvakantie loopt deze weken ten einde. Het 
gewone leven neemt weer z'n loop. De basisscho-
len zijn de komende weken weer in onze kerk te 
vinden. Donderdag 9 september is de viering van 
de Sint Jozefschool, ter gelegenheid van de ope-
ning van het schooljaar. De aanvang is half 10. 
Ook u bent welkom in deze viering.  
 

Deze en de komende maand zal de Willibrordus-
school te gast zijn in onze kerk voor de speurtoch-
ten. Dit keer komen de schoolklassen 4 en 8 aan 
het begin van het seizoen. Afgelopen schooljaar 
was er voor de vakantie helaas geen gelegenheid 
meer om de speurtochten door de kerk te onderne-
men. De komende weken verwelkomen we de kin-
deren graag voor deze 'inhaalspeurtocht'. 
 

In de kerk hebben we het nieuwe seizoen geopend 
op 29 augustus. In deze Openingsviering was er 
een 'vakantiekaart' of beter 'einde-vakantiekaart' 
voor een ieder, met de wens om met goede moed 
het nieuwe seizoen te starten.  
 

En dan nu een oproep aan alle lezers van de Gor-
zenklok: vanaf 1 september t/m 30 oktober biedt 
Albert Heijn met de Blockshops weer een spon-
soractie, te vergelijken met de actie van een aantal 
jaar geleden. Deze actie, waar de Vriendenstich-
ting destijds aan meedeed, was toen zeer succes-
vol. Ook deze keer neemt de Stichting Vrienden  
van de Heilig Hartkerk, deel aan de spaaractie. 
Doet u mee? Bij elke 10 euro boodschappen, ge-
daan bij Albert Heijn, Gall en Gall, Etos of Block-
shops in de Gorzen, ontvangt u een spaarpunt ter 
waarde van 10 ct. Dat loopt lekker op als we alle-
maal mee verzamelen! Margo Heinsbroek wil 
graag de taak op zich nemen om de punten in te 
zamelen. Ze mogen bij haar door de brievenbus of 
u kunt ze in de brievenbus van de pastorie depone-
ren. Ook zullen we een bus voor de punten achter-
in de kerk plaatsen. De organisatie reikt als toefje 
slagroom op de sponsortaart een extra prijs uit 
voor de origineelste promotie. Wie weet kunnen 
we ook meedingen naar deze extra prijs. 
Het doel van de opbrengst van deze extra actie zal 
zijn de grote lampen in de nok van de kerk. Het 
resultaat van de actie zal dus voor een ieder helder 
zichtbaar zijn. Zeg het voort, zeg het voort…!  
 

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

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

H. HARTKERK FOREVER! 
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Kent u Katholiek Nieuwsblad al?  

Zo niet, dan kunt u nu gratis 4 weken kennismaken 
met dit wekelijks opinieblad, dat meer dan 33.000 
lezers heeft. In Katholiek Nieuwsblad wordt ruim-
schoots aandacht besteed aan katholiek nieuws uit 
Nederland en de wereldkerk, aan opinie en aan in-
spiratie. 
Door de wekelijkse informatie blijft u volledig op 
de hoogte en weet u er het fijne van.  
 

Vul vandaag nog onderstaande bon in en stuur die 
op naar Katholiek Nieuwsblad dan ontvangt u bin-
nenkort al het eerste nummer van KN. Doe mee en 
profiteer van deze vrijblijvende kennismaking, het 
verplicht u tot niets. Een mooie gelegenheid u eens 
te verdiepen in dit interessante weekblad.  
Van harte aanbevolen! 

DOOR U VOOR U (1) 

    

    
    

4 weken gratis kennismaken!4 weken gratis kennismaken!4 weken gratis kennismaken!4 weken gratis kennismaken!    
 

� Ja, ik ontvang graag 4 gratis 

         kennismakingsnummers! 

 
Naam: …………………………………………..…….  

Voorletters: …………….…   M / V 

Adres: ………………..………………………………. 

Postcode: ………….……….… 

Plaats: ……..….………………………………….…. 

Tel.: ………………………………………………..…  

Geb. datum: .……………………………………….. 

E-mail: ……………………………………….……… 

Stuur de bon nu op in een gefrankeerde envelop aan: 

Katholiek Nieuwsblad  
Postbus 1270  
5200 BH ’s-Hertogenbosch 
of bel 073 – 750 23 15 
 

www.katholieknieuwsblad.nl 

�� ��
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Buitenlandse kerkbezoeken 

Dit jaar kampeerden we tijdens de vakantie in 
Zwitserland. Al fietsend langs het Vierwoudste-
denmeer hebben we heel wat kerken bezocht. 
Zo gesloten de Zwitsers waren wat betreft bankza-
ken, zo toegankelijk zijn hun kerken. 
In grote steden, dorpen, in de bergen, overal kun je 
altijd terecht om een kijkje te nemen of te bidden. 
De grote kerken zijn vaak mooi, maar de kleine 
kapelletjes maken op mij vaak nog meer indruk, 
vooral als ze een speciale intentie hebben. Bijvoor-
beeld de herdenkingskapel op de weg tussen Kuss-
nacht en Luzern, voor de Belgische koningin As-
trid, die op deze plek in 1936 bij een dramatisch 
auto-ongeval omkwam. 
En de Tellskapelle uit 1638, opgedragen aan Wil-
helm Tell, u weet wel, de Zwitserse volksheld die 
door de landvoogd gedwongen werd een appel van 
het hoofd van zijn zoon te schieten. 
Zo hebben we door de jaren heen al heel wat herin-
neringen aan buitenlandse kerkbezoeken.  
Soms wonen we - toevalligerwijs - een dienst bij.  
In Oostenrijk bijvoorbeeld, waar op een zaterdag-
avond de dorpskerk uitpuilde omdat er een priester 
uit het dorp gewijd was en zijn eerste mis opdroeg. 
De volgende ochtend heel vroeg werden we door 
daverende kanonsalvo's gewekt. Klinkt hard hoor, 
in zo'n dal. Die avond laat was er een fakkelop-
tocht waarbij de fakkeldragers zich zo opstelden 
dat er een kelk met een hostie erboven te zien was 
op de berg. 
In Sicilië bekeken we een plaatselijke kerk, toen de 
kerk vol begon te stromen met zeer chic aangekle-
de mensen. Bruid en bruidegom volgden. We waan-
den ons in een scène van de film de Godfather.  
Ergens in de Provence kwamen we een kerkje bin-
nen, waar de dienst net begonnen was. Ik wilde me 
stilletjes laten zakken op de achterste bank, toen de 
priester met zeer luide stem uitriep: "Mon Dieu!". 
Ik schrok hevig omdat het leek alsof hij bedoelde: 
"Mijn God, weer zo'n toerist, die ook nog te laat 
komt!" Even was het doodstil, daarna volgde een 
gebed. Stiekem wegsluipen, volgens plan, durfde 
ik niet meer, dus ik zat de hele dienst uit. Niet erg, 
trouwens, de priester kon prachtig zingen.  
Kortom kerkbezoeken in het buitenland is een bij-
zondere ervaring. Het voegt een waarde toe aan je 
vakantie.  
 

Liesbeth Dingenouts  

DOOR U VOOR U (2) 
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Vrijdag 3 september  Eerste vrijdag 
Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 
Zaterdag 4 september  H. Gregorius de Grote 
 
Zondag 5 september   
23e Zondag door het jaar 
Z. Teresia van Calcutta  
(Moeder Teresa) 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met orgelspel en samenzang. 
Orgel: Henry de Wolf 
Voorganger: pastoor A.A. van Well 
Wijsheid 9,13-18b / Lucas 14,25-33 

Net als op alle andere zondagen is er na de Viering 
koffie of thee in de pastorie.  
 
Woensdag 8 september  Maria geboorte 
 
Donderdag 9 september 
Openingsviering St. Jozefschool. Aanvang 9.30 uur. 
 
Vrijdag 10 september 
Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 

 

Zondag 12 september 
24e Zondag door het jaar 
H. Albertus 
Om 09.45 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het  
H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: Lidwien Meijer 

Exodus 32,7-11.13-14 / Lucas 15,1-32 

 
Dinsdag 14 september  Kruisverheffing 
 
Woensdag 15 september 
Onze Lieve Vrouw van Smarten 

AGENDA 

"Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet 
eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg 
heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft 
maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet 
hem uitlachen en zeggen: "Die man begon te bouwen, maar 
het karwei afmaken kon hij niet."  Lucas 14,28-30 

‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één 
verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig 
andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier 
op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het 
gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 
en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik 
heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Lucas 15,4-6 
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Donderdag 16 september 

HH. Cornelius en Cyprianus 
 

Vrijdag 17 september 

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 19 september 

25e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel van Nel de Heer. 
Voorg.: pastoor A.A. van Well 
Amos 8,4-7 / Lucas 16,1-13 

 

Dinsdag 21 september   

H. Matteüs, apostel en evangelist 
Om 12.00 uur is er de wijklunch in de pastorie. 
Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of 
Ted Konings (06-48405775). 
 

Donderdag 23 september  H. Pius van Pietrelcina 
 

Vrijdag 24 september 

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor C. Biesjot 
 

Zondag 26 september 

26e Zondag door het jaar 
Om 09.45 uur Eucharistieviering 
met zang van twee koren: het H. 
Hartkoor en The Messengers uit 
Vlaardingen. De viering staat in 
het teken van het 25-jarig huwe-

lijksjubileum van Peter en Marianne Weltevrede-
Rieken. (Zie ook onder 'Nieuws' op blz. 6) 
Voorganger: pastoor Joost de Lange 
Amos 6,1a.4-7 / Lucas 16,19-31 

 

Maandag 27 september   

H. Vincentius de Paul (zie Heiligen op blz. 19) 
 

Dinsdag 28 september  

H. Wenceslaus 
 

Woensdag 29 september 

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
Vergadering van de Pastoraatsgroep 

"Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eer-
ste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd 
zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet 
God dienen én de mammon."  Lucas 16,13 

Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de enge-
len weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de 
rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, 
waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in 
de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.   
Lucas 16,22-23 
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De Aktie Kerkbalans trekt in januari en februari 
het meest de aandacht, van parochianen en kerkbe-
stuurders - en niet te vergeten de makers en bezor-
gers van de uitnodigingsbrieven. Maar het hele jaar 
door blijft de actie op het netvlies staan van enke-
len in de parochie, de penningmeester voorop. 
Tenslotte gaat het om het rond krijgen van de paro-
chiebegroting, en die betreft twaalf maanden.  
 

Over de respons op de Aktie Kerkbalans in de eer-
ste maanden van dit jaar is het kerkbestuur niet 
ontevreden. Maar de binnengekomen gelden tellen 
nog lang niet op tot wat was begroot, te weten 
20.000 euro.  
Natuurlijk zijn er mensen die over het jaar gespreid 
betalen, dus de teller loopt door, maar om daad-
werkelijk aan het begrote bedrag te komen, en dus 
dit jaar niet met verlies af te sluiten, moet er nog 
wel het nodige gebeuren.  
Vandaar dat de werkgroep Kerkbalans deze maand 
twee acties heeft ingezet: de trouwe deelnemers 
aan Aktie Kerkbalans die dit jaar om wat voor re-
den dan ook nog geen bijdrage overmaakten, krij-
gen een herinnering thuis. Zij worden herinnerd 
aan hun gulle verleden en hun wordt gevraagd ook 
dit jaar weer mee te doen. 
 

Diezelfde vraag gaat naar de ontvangers van een 
tweede brief: mensen die de afgelopen jaren niet 
meededen met de Aktie Kerkbalans. Onder het 
motto 'Een kerk is van blijvende waarde' worden 
zij gewezen op het belang van een kerk en paro-
chie in een wijk als De Gorzen, met daaraan ge-
koppeld te vraag mee te doen. Zo wordt de paro-
chie zo breed mogelijk gedragen en dan zijn de 
lasten het lichtst.  
Als het goed is weet u nu welke brief u een dezer 
dagen in de bus kunt verwachten. En als u geen 
brief op de deurmat vindt, dan zeggen we 'dank u 
wel!' Want dan deed u hoogstwaarschijnlijk ook 
dit jaar weer mee met Aktie Kerkbalans… 

 

 
 

Twee jaar geleden werd Gezond in Zuid een tame-
lijk succes. Zeg maar gerust: behoorlijk succes. De 
niet-meer-zo-piep inwoners van wat zij zelf de 
leukste wijk van Schiedam vinden, gingen gezond 
aan de slag, in groten getale. Zestig man bij de 

KERKBALANS 

GEZOND IN ZUID 
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lunch op het Dwarsplein, dertig bij de zitdans, net 
zo veel bij de rollator-APK. Gorzenezen lieten zich 
verwennen bij de wijklunch, de pedicure of de 
schoonheidspecialiste. Ze kregen voorlichting over 
veiligheid in huis, over vergeetachtigheid, gezonde 
voeding, omgaan met verlies of meditatie. Niet alle 
geplande programma-onderdelen konden doorgaan 
of trokken veel deelnemers, maar het is niet over-
dreven te stellen dat veel mensen uit de wijk iets 
leerden en dingen ondernamen die ze nog nooit 
hadden gedaan. Kennis en ervaringen die ze van-
daag nog van pas komt.  
Die wetenschap deed de initiatiefnemers van Ge-
zond in Zuid – SWS Welzijn, de Heilig Hartparo-
chie, Seniorenwelzijn en Zorgcentrum François 
Haverschmidt – concluderen dat een nieuwe editie 
op zijn plaats is.  
 

Natuurlijk zijn de vier organisaties ieder op hun 
manier het hele jaar door bezig met het welzijn en 
de gezondheid van de inwoners van de Gorzen. 
Seniorenwelzijn richt zich op alle aspecten van het 
ouder worden en ondersteunt daarin de mensen. In 
het clubhuis van SWS Welzijn kunnen jong en oud 
terecht, voor ontmoeting maar ook voor cursussen 
en er wordt vanuit het clubhuis ook gesport. De 
Heilig Hartparochie is vooral bezig met het geeste-
lijk welzijn van mensen. De liefde als weg om ge-
lukkig te worden – en dus ook gezond. Mensen bij 
wie het allemaal niet meer zo van een leien dakje 
gaat, kunnen bij François Haverschmidt terecht. 
Strikt genomen dan wel niet gevestigd in de Gor-
zen, maar wel een echt thuis voor vele voormalig 
wijkbewoners en een open deur voor ouderen met 
vragen of plannen. 
 

Opnieuw sloegen deze vier organisaties de handen 
ineen. Zo ontstond een programma dat gepresen-
teerd wordt in een boekje dat, als alles goed gaat, 
over enkele weken verschijnt. We noemen het ge-
woon weer: 'Gezond in Zuid'. Het is een scala aan 
activiteiten dat met name ouderen kan helpen om 
aandacht te besteden aan hun lichamelijke en gees-
telijke gezondheid. Nuttig en leuk, vaak tegelijk. 
Wat te denken aan een introductie op de Voetre-
flex-methode, op gezonde voeding, op de compu-
ter, maar ook meditatie over Maria. Op het pro-
gramma staan een bezoek aan de 50+-beurs, een 
middagje sieraden maken of postzegels ruilen, een 
avond verhalen vertellen over 'vroeger', op de Gusto 
en Wilton-Fijenoord. Afijn, u moet maar op de ka-
lender aankruisen dat u het verschijnen van het 
programmaboekje in de gaten houdt. We zullen u 
via de Gorzenklok en andere media proberen zo 
goed mogelijk te informeren. 
 

De initiatiefnemers van Gezond in Zuid  
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Taizé komt naar ons toe in de winter! 

Rond de jaarwisseling zal de stad Rotterdam 
25.000 jonge gasten ontvangen. Uit geheel Europa 
stromen ze naar de Maasstad. Allemaal jongeren 
die verbonden zijn met Taizé.  
 

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, in Bourgon-
dië, waar jaarlijks duizenden jongeren naar toe 
gaan, om elkaar te ontmoeten en om samen te vie-
ren, vieringen met veel zang en stilte, in een enor-
me kerk, die in de zomermaanden altijd wordt uit-
gebreid met 'vóórtenten'.  
De oprichter, frère Roger Schütz, stichtte vlak na 
de tweede wereldoorlog een broederschap. Verzoe-
ning tussen de volkeren was zijn belangrijkste 
doel. In Taizé wonen nu zo'n honderd broeders. In 
de winter verblijven die broeders al jaren tussen 
kerst en nieuwjaar in een Europese hoofdstad. 
Daar is dan een ontmoetingsbijeenkomst. Ik weet 
dat er bijeenkomsten waren in Boedapest, Brussel, 
Parijs, Barcelona, Londen en vorig jaar ergens in 
Polen.  
Komende winter komt Taizé naar Rotterdam. Men 
verwacht 25.000 jongeren te ontvangen. De basis-
post zullen de Ahoyhallen zijn. Maar verder zijn er 
gastkerken van waaruit de Ahoyhallen goed te be-
reiken zijn, katholieke en protestantse kerken, want 
Taizé is oecumenisch.  
 
De kerken in Schiedam willen deze jongeren ook 

gastvrij onthalen. Wat betekent dat? 

• ontvangst op dinsdag 28 december  
• op 29, 30 en 31 december elke ochtend om half 
9 een meditatieve viering, met daarna gesprek 
en ontmoeting, tot 11 uur.  

• een Oudejaarsfeest  met viering, van 22.30 uur 
tot 02.00 uur. De viering is een gebedswake 
voor de vrede en daarna een landenfeest.  

• zaterdag 1 januari, van 10.00 tot 14.00 uur, uit-
zwaaien met eten in de gastkerk.  

 

De mensen in de St. Jan de Doper - Visitatiekerk 
in de Nolenslaan hebben al aangegeven dat zij 
gastkerk willen zijn. Men denkt een groep te kun-
nen vormen van minstens zestig jongeren. Ze ken-
nen elkaar niet, ze komen uit allerlei landen. De 
jongeren verblijven in gastgezinnen. In de Heilig 
Hartparochie hebben we goede herinneringen aan 
de groep Surinamers die op weg naar de Wereld-
jongerendagen in Keulen in ons midden te gast 
waren. Dit keer zal de groep jongeren in Schiedam 
hopelijk veel groter worden. 

TAIZÉ 
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 We zoeken gastgezinnen. Wat is de taak van het 

gastgezin?  
• een slaapplaats bieden (dat kan de vloer zijn, 
de jongeren nemen matje en slaapzak mee).  

• vroeg in de morgen een ontbijt, op 29 decem-
ber. tot en met 1 januari. 

• vervoer naar de gastkerk (vroeg in de morgen, 
op 29, 30, 31 december en op 1 januari). Ieder-
een is uitgenodigd bij die ochtendvieringen en 
bij de ontmoetingen in de gastkerk.  

• een oudejaarsmaaltijd. Laat ze kennismaken 
met onze oliebol!  

 

Het leukste is om twee of meer jongeren te ontvan-
gen. Dan hebben ze ook wat aan elkaar tijdens de 
dagen. De voertaal is Engels, maar misschien 
spreekt u wel een andere taal die de jongeren spre-
ken, zoals Nederlands - want ook uit Groningen en 
Limburg doen jongeren mee. Gastgezinnen kunnen 
ook onderling samenwerken, zoals door samen met 
een paar gezinnen een maaltijd te organiseren op 
oudejaarsavond. Als je geen gezin bent, maar een 
gastechtpaar of kleine zelfstandige (zoals onderge-
tekende) is dat wel zo gezellig.  
 

Is dit niet een onmogelijke opgave voor een klei-

ne gemeenschap?  

De gastkerken worden volop ondersteund. Vanaf 
oktober zullen broeders van Taizé constant in Rot-
terdam zijn om alle gastkerken te begeleiden dit tot 
stand te brengen. En die broeders hebben jaren er-
varing met deze winterontmoetingen. We hoeven 
het niet alléén te doen!  
 

VRAAG: Tot nu toe hebben negen gezinnen van 
de St. Jan- Visitatieparochie zich als 
gastgezin opgegeven, zodat ruim twintig 
jongeren onder dak zijn. In de Heilig 
Hartparochie zijn misschien ook wel ne-
gen gezinnen te vinden die de jongeren 
gastvrij in hun huis willen onthalen... 
Wilt u zo'n gastgezin zijn? Of kent u 
mensen die dat mogelijk zouden willen? 
Laat hen dit stukje lezen.  
Ik weet zeker dat dit allemaal tijd gaat 
kosten en energie, maar dat het ons ook 
veel zal geven aan inspiratie en saamho-
righeid. En dat we de jaarwisseling 2010 – 
2011 nooit meer zullen vergeten! 

 

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Wilt u 
meer informatie: kijk op de website: 
www.taizeinnederland.nl of benader mij: 
l.meijer@alice.nl of bel gerust op, 010 426 60 32. 
Ook bij andere leden van de pastoraatsgroep kunt u 
zich melden als gastgezin, of met vragen. 
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In de komende maanden zult u steeds van ontwik-
kelingen op de hoogte worden gehouden.  
 

Lidwien Meijer 
 

 
 

 
 

Kunstgeschiedenis 

Een buitenkans voor ieder die zo graag meer had 
willen leren over de geschiedenis van de kunst en 
cultuur: een introductiecursus, dicht bij huis, in de 
Gorzen. Vanaf 22 september. 
De cursus kreeg de ondertitel: 'een caleidoscopi-
sche reeks ontmoetingen met kunst, kunstenaars en 
hun opdrachtgevers'. Aan de orde komen de vol-
gende zaken, gerangschikt per avond: 
 

 1.  Aan het Hof van de Perzische keizers 
 smeltkroes van culturen     
 2.  Aan het Hof van de Medici's 
 Leonardo, Donatello en Michelangelo 
 3.  Aan het Hof van Versailles 
 Spiegel van de macht  
 4.  Symboliek in de kunst 
 christelijk, mythologisch en anderszins  
 5.  Het geschilderde en gebeeldhouwde portret 
 door de eeuwen heen 

 6.  Nederlands Industrieel Cultureel Erfgoed 
 herwaardering voor en hergebruik van oude 
 fabriekscomplexen.  

 7.  Kunst in de eigen wijk 
 8.  Landschapskunst 
 schilderijen, landart, tuinen en parken   
 

De cursus wordt gegeven door Lilian Boes en is 
een initiatief van cultuurscout Ineke Hagen en de 
Heilig Hartparochie. Ze wordt aangeboden in het 
kader van het programma 'Gezond in Zuid', dat 
komend najaar van start zal gaan. Ieder met een 
portie interesse en liefde voor kunst kan aan de 
cursus meedoen; een specifieke vooropleiding is 
niet nodig - het gaat immers om een introductie. 
Ook aan de meer 'gevorderde' kunstkijker zal het 
programma echter flink wat uitdagingen bieden. 
 

De eerste les wordt gegeven op 22 september, van 
14.00 tot 16.00 uur, in de pastorie van de Heilig 
Hartkerk, Lekstraat 55. De kosten voor acht lessen, 
steeds op woensdagmiddag, bedragen in totaal 50 
euro. Trekt het u om mee te doen?  
Informeer of geef u op bij Ineke Hagen,  
010 - 2343774 of  06 - 54264986 of via email: 
ineke@stichtingmooiwerk.nl.  
 

Tot ziens!  

DOOR U VOOR U (3) 
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Klokken luiden 

Kerkklokken zijn in het westers christendom vanaf 
rond 500 bekend. Aanvankelijk kwamen ze bij 
kloosters voor, waar ze in klokkenstoelen waren 
opgehangen. Ze werden niet alleen geluid om de 
gebedstijden voor kloosterlingen aan te kondigen, 
maar ook de tijd van eten, opstaan en slapengaan. 
Weldra kwamen er kerkgebouwen met een aange-
bouwde of losstaande toren. Het pausboek (liber 
pontificalis) vertelt ons dat paus Stefanus (752-
757) een toren met drie klokken voor de oude Sint 
Pieter te Rome liet bouwen. 
 
De oudste Nederlandse  luidklok die bewaard is 
gebleven, draagt het jaartal 1284. Ze komt uit 
Schillaard en bevindt zich in het Friesch Museum 
te Leeuwarden. Kerktorens zijn uiteraard hoog ge- 

De afgebroken kerk van Schillaard 
 
 

bouwd. Zo konden de klokken door de galmgaten 
hun geluid over heel het dorp of de stad laten 
weerklinken. De oudste functie is de aankondiging 
van de kerkdienst. Veel oude klokken hebben het 
opschrift: Vivos voco, mortuos plango, fulgura 
frango (de levenden roep ik, de doden beklaag ik, 
de bliksems breek ik). De levenden worden geroe-
pen om naar de kerk te komen. Wanneer iemand is 
gestorven, werden en worden bij zijn/haar uitvaart 
de klokken geluid. Het luiden van de gewijde kerk-
klok kon bij hevig onweer, zo geloofde men, blik-
seminslag voorkomen. In een officieel pontificale 
uit de 17e eeuw bad de bisschop bij de klokkenwij-
ding: 'Waar het geluid van deze klok zal weer- 

DOOR U VOOR U (4) 
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OPEN MONUMENTENDAG 

klinken, mogen de stormwinden afnemen, de blik-
sems gebroken worden, de donderslagen kalmeren 
en de schade van onweer worden voorkomen…’ 
Verder was er het kleppen van het Angelusklokje 
dat de katholieken driemaal daags uitnodigde om 
te bidden. Dat gebed was vanaf de 17e eeuw de 
Engel des Heren (Angelus). 
 

Het luiden van de klok had ook een belangrijke 
maatschappelijke functie. Klokslagen gaven de tijd 
aan, gewoonlijk bepaald door de koster met behulp 
van zonnewijzer en zandloper. Pas na de middel-
eeuwen kregen kerktorens een uurwerk met wijzer-
plaat, terwijl men vroeger dus alleen de tijd kon 
horen. Bekend in de steden is de avondklok die de 
inwoners een signaal gaf om hun haardvuur te do-
ven. Of de klok werd geluid in opdracht van het 
stads- of dorpsbestuur om een belangrijke medede-
ling te doen aan de toegestroomde menigte op het 
kerkplein. 
 

Tot in onze dagen wordt soms de klok geluid bij 
grote maatschappelijk gebeurtenissen. Bijvoor-
beeld werd op zondag 13 december 2009 om drie 
uur in 903 Nederlandse kerken de klokken geluid 
voor een rechtvaardig klimaatsverdrag te Kopenha-
gen. Zo zijn er nog veel gelegenheden voor klok-
kengelui dat zelfs als ringtone voor je mobieltje 
kan dienen. 

 

Toon Brekelmans 
Kerkhistoricus 

 
 
 
 
 
 

Het weekend van 11 en 12 september staat in het 
teken van de open monumenten. Ook in Schiedam 
zijn tientallen gebouwen opengesteld voor de leer-
gierige en nieuwsgierige bezoekers. 
Daaronder de Heilig Hartkerk. Op zaterdag 11 sep-
tember kunt u van 10.00 tot 15.00 uur een kijkje 
nemen. Niet alleen in de kerkruimte zelf, maar op 
verzoek ook in ruimtes die anders niet toegankelijk 
zijn.  
Het thema van Open Monumentendag 2010 is 'De 
smaak van de 19de eeuw'. Aangezien de Heilig 
Hartkerk stamt uit de 20ste eeuw, is het niet een-
voudig raakvlakken te vinden met de landelijke 
campagne. Of en hoe we weten aan te sluiten bij 
het thema, is nog onderwerp van gesprek. In ieder 
geval zult u op Open Monumentendag het nodige 
te zien hebben in onze kerk, met uitleg over de ge-
schiedenis van de Heilig Hartkerk van lang en kort 
geleden. 
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De heilige Vincentius a Paulo werd geboren in 
1581 in het stadje, dat sinds 1828 Saint-Vincent-
de-Paul heet. In 1600 werd hij tot priester gewijd. 
Vanaf 1605 verbleef hij in Rome, waar hij in han-
den viel van Turkse zeerovers die hem in Tunis als 
slaaf verkochten. In 1607 wist Vincent te ontvluch-
ten aan de slavenhandelaars. 
In 1612 werd hij pastoor in Clichy en een jaar later 
huiskapelaan en leraar van de gegoede familie 
Gondi. In 1617 stichtte hij een vrouwenvereniging 
die zich wijdde aan de zorg voor armen en zieken. 
In 1619 kreeg hij de moeilijke taak om als hoofd-
aalmoezenier te zorgen voor de galeislaven. Hij 
voelde zich met deze mensen, die onmenselijk 
hard moesten werken op de galeien, zeer verbon-
den en hij deed er alles aan om hun lot, waar mo-
gelijk, te verbeteren. 
Ook trok hij van parochie naar parochie en preekte 
hij daar gedurende drie dagen om de gelovigen de 
kans te geven om orde op geloofszaken te stellen, 
de zogenaamde volksmissies. Tevens verbeterde 
hij de organisatie en opleiding van de priesters. 
In 1625 stichtte hij de missie congregatie van de 
Lazaristen, die in verre landen het Evangelie predi-
ken. 
En in 1633 stichtte hij een zustercongregatie: "de 
dochters van Liefde", die nog altijd een grote con-
gregatie is, ook in Nederland, waar ze gewoonlijk 
de zusters van Schijndel worden genoemd. 
Van 1643 tot 1652 was hij lid van een raad die ook 
medezeggenschap had bij het benoemen van bis-
schoppen. Maar hij werd door kardinaal Mazarin 
uit die raad gezet, omdat hij het niet eens was met 
diens politieke invloed, die er onder andere voor 
zorgde dat Mazarin aan de macht kwam. 
Hij stond koning Lodewijk XIII bij aan diens sterf-
bed. 
Hij overleed in Parijs op 27 september 1660. 
Hij zei tegen zijn volgelingen: "Ik geef je als kloos-
ter de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de 
parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en als 
sluier de ingetogenheid." En ook: "Je verliest er 
niets bij zusters, wanneer je het gebed of de Eucha-
ristie moet verlaten om naar de armen te gaan, 
want je gaat naar God als je de armen gaat dienen." 
 
Sint-Vincentiusvereniging 
De Sint-Vincentiusvereniging is een internationale 
katholieke vereniging van leken in dienst van de 
noodlijdenden, die in 1833 door toedoen van de 
jonge student Frédéric Ozanam het licht zag. De 

HEILIGEN 
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Belgische tak werd in 1842 in Brussel opgericht, 
onder andere door Edmond Van Gansbergh. De 
eerste Vincentiusconferentie in Nederland werd 
gehouden in 1846 in Den Haag. 
 

Patroon 

Vincentius a Paulo wordt aangeroepen als de pa-
troon van alle verenigingen voor liefdadigheid 
maar ook van de ziekenhuizen. Zo is hij bijvoor-
beeld de patroonheilige van de Broeders van Lief-
de, die zorgen voor geesteszieken. Hij is ook de 
patroonheilige van de Zusters van Vincentius die 
in België nog congregaties hebben in Oost- en 
West-Vlaanderen. 
Zijn feestdag wordt in Nederland op 27 september 
en in Frankrijk op 19 juli  gevierd. 
In 1947 verfilmde Maurice Cloche zijn leven in de 
film Monsieur Vincent, naar een scenario van Jean 
Anouilh, met Pierre Fresnay in de rol van Vincen-
tius a Paulo. 
 

bron: Wikipedia 

HUMOR IN DE KERK 


