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Een huis voor de ziel  
In een vorig parochieblad schreef pastor Duynstee 

over de weg. Ik wil in dit stukje schrijven over 

het huis. Een geloofsgemeenschap als ‘huis voor 

je ziel’.  
 

In de vakantie las ik een boek met de titel: Een 

huis voor de ziel. Dankzij de regen las ik het snel 

uit. Het was een boeiend boek. Daarom wil ik 

graag wat facetten hieruit met u delen.  

Wat is je ziel? Dat is moeilijk te zeggen. De ziel is 

in elk geval niet aanwijsbaar in je lichaam. Toch 

weten we precies wat we bedoelen als iemand 

zegt: ‘Het sneed me door mijn ziel…’ of: ‘Ik voel-

de me op mijn ziel getrapt’. Of positieve ervarin-

gen: ‘Ik was tot in het diepste van mijn ziel ge-

roerd.’ Of: ‘Wij samen hebben een soort zielsver-

wantschap.’ 
 

In een kerk kun je in je ziel worden geraakt door 

een mooi lied, een gebed, de stilte. Je bent geïnspi-

reerd, enthousiast (dat woord betekent: in-God- 

zijn). Ik ken mensen die dat onverwacht over-

kwam. Al jaren niet meer in een kerk geweest en 

opeens…   

Je kunt je dan verbinden met die gemeenschap, 

want het smaakt naar meer. Het kan even duren 

voor je je helemaal thuis voelt, je moet mensen 

leren kennen, gewoontes. Maar als je wat geduld 

en vertrouwen hebt, dan kun je echt aankomen, 

thuiskomen. 

Het woord ‘verbinding’ is daarbij belangrijk. Je 

voelt verbinding; wat er gebeurt in die gemeen-

schap, dat resoneert ergens, dat vindt weerklank in 

jouw ziel: de sfeer, de woorden, de mensen. Je 

voelt verbinding met Christus, met God, met dat 

wat ons te boven gaat.  

De verbinding met Jezus is essentieel hierbij. We 

komen als gemeenschappen bij elkaar met mensen 

die leven vanuit die verbinding. Die de verbinding 

willen onderhouden en laten groeien. Een kerk is 

ook een oefenhuis, een ‘trainingscentrum’ om dat 

samen meer en meer te verdiepen: in de vieringen 

(samen zingen, luisteren, stil zijn, bidden, iets le-

ren) in de ontmoetingen, in zorg dichtbij en ver 

weg, in groepen die werken aan geloofsverdieping.  
 

We weten allemaal dat het moeilijk is om de gene-

raties van beneden de vijftig echt te verbinden met 

onze geloofsgemeenschappen. Soms zijn mensen 

incidenteel verbonden: bij sacramententoediening, 

bij een gespreksgroep, bij een gelegenheidskoor, 
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bij een lezing. Maar de zondagochtend als vast 

ontmoetingspunt is voor velen niet meer vanzelf-

sprekend.  

Pasklare oplossingen zijn hier niet voor. Wat wel 

een voorwaarde is om mensen te bereiken en te 

boeien (en daardoor wellicht te binden), is open-

heid naar buiten. Duidelijk als kerken aanwezig 

zijn, in een wijk, in een stad. Aanhaken bij wat er 

gebeurt in de stad. Andere vormen van samenko-

men aanbieden (maaltijden bijvoorbeeld, openstel-

ling van kerken). Goede publiciteit is heel belang-

rijk, mensen moeten je 

ook weten te vinden! 

Misschien kun je dan 

minstens even een her-

berg zijn als gemeen-

schap, wat wellicht kan 

uitgroeien tot een huis-

voor-de-ziel.  
 

Dat onze parochie De 

Goede Herder, met die 

zeven godshuizen, een 

bezield verband mag 

worden, wens ik ons 

allen van harte toe.  
 

Lidwien Meijer, pastoraal werkster.  

 

Henk de Roest, Een huis voor je ziel, gedachten 

over de kerk voor binnen en buiten,  

Meinema, Zoetermeer. Tweede druk, 2011.  

ISBN: 9789021142128 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van de communiewerkgroep 

De vakantie zit er al weer op… en de communie-

werkgroep denkt alweer vooruit… 

Wij hebben in de planning om nog een aantal ke-

ren met de communicantjes een vervolg catechese 

te houden op de dinsdagmiddagen.  

Deze middagen zullen dan worden: 13 september, 

11 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari 

en evt. 9 februari… er wordt nog druk gewerkt aan 

de voorbereidingen voor deze bijeenkomsten, we 

hebben er zin in.  

Hebben de kinderen er ook zin in? Ook dat zijn we 

nog even aan het inventariseren, maar in de vol-

gende Gorzenklok zullen wij u zeker meer kunnen 

vertellen. 
 

Marian en Janet 

COMMUNIEFEEST 
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MISINTENTIES   
 

 

 
 

Zondag 4 september 

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, 

ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina 

Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas 

Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius 

Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en 

zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, 

Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijssen, pastoor 

Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Mi-

chaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoen-

derkamp, Hubert Everard Maria Melchers,  

Elisabeth Helena van Noordt,  ouders Over de Vest 

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

Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens 

van der Knaap, Reinier van Til, Martha Maria Vavier - 

Jaspers, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmi-

na Maria Voorend, Luud en Lenie van  

’t Zelfde. 

 

Zondag 11 september 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, Jo-

sephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor 

Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren,  

Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – 

Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, 

Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – 

Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan 

Joore, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Eve-

rard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisa-

beth Helena van Noordt, ouders van der Plas –Lips, 

Piet van Potten,  Ben Schueler, ouders Steens – Van 

der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, 

Luud en Lenie van ’t Zelfde.  

 
Zondag 18 september 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pas-

toor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heins-

broek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie 

Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders 

Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtil-

dus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der 

Knaap, Luud en Lenie van ’t Zelfde. 

 
Zondag 25 september 

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pas-

toor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis 

van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heins-

broek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus 

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

van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ron-

teltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie 

van ’t Zelfde 
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Vlaardingen ambassadestad in de vredesweek 

‘Elk mens een veilig bestaan’. Dit is het thema van 

de vredesweek dit jaar. Vooral in Vlaardingen zal 

het een drukke week worden, met een gevarieerd 

programma. Wat gaan onze buren doen?  
 

Stel je voor… er was een ministerie van Vrede. 

We kennen ons ministerie van Defensie: dit minis-

terie is verantwoordelijk voor het leger, de marine 

enzovoorts. Zij richt zich op de voorwaarden om 

oorlog te voeren, om de veiligheid van ons land op 

gewelddadige wijze te verdedigen.  

Maar de vrede zelf. Hoe bevorderen we die? Wie 

ontwikkelt een visie rond vrede? Daar is geen mi-

nisterie voor. ‘Er is geen weg naar vrede, vrede is 

de weg’, zei Mahatma Gandhi ooit. Wie baant die 

weg?  

De vredesweek (van 16 tot 25 september) zal daar 

op gericht zijn. Er komt die week een ministerie 

van Vrede. Vlak voor de week begint zal bekend-

gemaakt worden wie de minister is en wie de 

staatssecretaris. In ons land worden verschillende 

ambassades opgericht (onder meer in Utrecht, 

Voorburg, Heerlen, Breda… en ook bij onze bu-

ren, in Vlaardingen, met burgemeester Tjerk 

Bruinsma als ambassadeur. 
 

Wat is er in Vlaardingen te doen die week?  

Natuurlijk zal Vlaardingen veel gaan merken van 

de vredesweek. Er wordt al druk nagedacht over 

een programma. Hieronder enkele onderdelen.  

* De gehele week zal gevlagd worden in de stad 

(de vredesvlag met de regenboogkleuren zal 

overal te zien zijn). 

* Maandag 19 september is er een avond rond het 

thema: Recht op een veilig bestaan, ook in 

Vlaardingen. We gaan kijken hoe het gesteld is 

met de veiligheid dicht-bij-huis. Voelen we ons 

veilig? Wanneer voel je je onveilig? Aanvang: 

20.00 uur. Plaats: diaconaal centrum De Wind-

wijzer, Schiedamseweg 145 (voormalige Ooster-

kerk).  

* Woensdag 21 september is er bij Vele Vlaardin-

gers Een Huis (VVEH), Floris de Vijfdelaan 

148, een culturele info-avond over de Arabische 

lente. Aanvang: 20.00 uur.  

* Vrijdag 23 september is er voor jongeren van 18 

tot 30 jaar, bij VVEH of bij de Stadsgehoorzaal, 

een �acht voor de Vrede.  

* Zaterdag 24 september is er van 12.00 tot 16.00 

uur een Vredesmarkt in het winkelcentrum Holy.  

VREDESWEEK 2011 
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* Op diezelfde zaterdag is er om 16.45 uur een 

korte interreligieuze viering, m.m.v. voorgangers 

van verschillende geloofsrichtingen.  

 Plaats: de markt bij het stadhuis.  

* Er zal de hele week actiegevoerd worden voor 

Etana Books, een vrije bibliotheek in Damascus 

(Syrië). Dit gebeurt vanuit het gebouw van 

VVEH, waar u boeken kunt inbrengen voor ver-

koop en kunt kopen ten bate van Etana. 
 

Kijk ook eens op de websites: 

www.ikvpaxchristi.nl/vredesweek 

www.vveh.nl, www.ministerievanvrede.nl 
 

Lidwien Meijer 

 

 

 

 

 

Op weg naar... Bach 

Waar mensen leven, wordt muziek gemaakt - dat is 

nu zo en vroeger was het niet anders. De mens is 

altijd vindingrijk geweest, met de stem of met in-

strumenten uiting te geven aan de 'diepste roerse-

len van het hart'. 

Wijkbewoonster Gertrude Egbers gaat tijdens vijf 

bijeenkomsten in de pastorie van de Heilig Hart-

kerk, met de deelnemers van deze 'cursus' Muziek-

geschiedenis, de weg afleggen die loopt van een-

stemmigheid tot meerstemmigheid (polyfonie). Van 

Middeleeuwen tot Barok, van Gregoriaans tot het 

hoogtepunt van het 

spel van melodie en 

tegenmelodie, ge-

naamd contrapunt, 

waarin Bach de abso-

lute top bereikte.  

We horen fragmenten 

van kerkmuziek, hoe 

aan de hoven werd 

gemusiceerd en van 

de veelzijdigheid van 

de volksmuziek. Kortom... hoe is het allemaal zo 

gekomen. 

Gaat u mee op verkenning? Vanaf 28 september! 
 

De kosten voor de vijf bijeenkomsten bedragen 

€ 35, inclusief koffie en thee. Opgeven kan bij Ineke 

Hagen, telefoon 06 - 54 26 49 86.  

Let op: eerder is gesproken over een eerste bijeen-

komst op 21 september; deze is dus een week ver-

laat. De cursusmiddag op 19 oktober vervalt; de 

vijfde en laatste bijeenkomst in deze reeks is dus 

op 2 november.  

 

GEZOND IN ZUID 
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Pelgrims op de fiets naar Madrid  

Negen pelgrims stapten op donderdag 28 juli in 

Berkel en Rodenrijs op hun fiets naar Madrid. 

Charles Duynstee was één van hen. Een waar 

kunststukje - anderen zullen zeggen 'gekkigheid' - 

zal het worden.  

Achttienhonderd kilometer, op twee dunne band-

jes, uit twee iets minder dunne benen. Onze pas-

toor is echter goed getraind en is gewend om de 

ritjes van zijn huis in Vlaardingen naar Schiedam 

op de fiets af te leggen. Hopelijk volstaat het om 

op 14 augustus, samen met de zes jongeren en 

twee andere volwassen begeleiders, in de Spaanse 

hoofdstad aan te komen. De groep zal daar deel-

nemen aan de Wereldjongerendagen. 

Om dit te realiseren rijden de negen, gevolgd en 

ondersteund door twee begeleiders in de auto, da-

gelijks zo'n 120 tot 140 kilometer. Al in de eerste 

dagen waren lekke banden de groep niet vreemd; 

regen bleef hen in Nederland, België en Noord-

Frankrijk echter bespaard. 
 

Charles zelf was het die bij vertrek de zegen uit-

sprak over de groep. Waarvan acte op de foto. 

De Wereldjongerendagen zijn een belangrijk ka-

tholiek evenement, dat iedere twee, drie jaar 

wordt gehouden.  

Op uitnodiging van de paus komen dan honderd-

duizenden, soms zelfs miljoenen jonge mensen bij 

elkaar om hun geloof te vieren, elkaar te ontmoe-

ten en versterken, plezier te maken en stil te staan 

bij hun leven en de rol die ze God daarin geven. 

We hopen dat u beelden van het bijzondere eve-

nement, met name de centrale viering op 20 en 21 

augustus, op tv heeft gevolgd. Voor de liefheb-

bers is er ook op internet heel veel terug te kijken, 

ook als u dit parochieblad in september in handen 

DOOR U VOOR U (1) 

Fotografie: Peter van Mulken 
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krijgt. Er worden honderdduizenden jongeren ver-

wacht in Madrid, waaronder meer dan duizend uit 

Nederland. 

Vanmorgen zijn de fietsers op pad gegaan onder 

een zegenwens: 'We fietsen door Uw schepping, 

laat ons ook oog hebben voor Uw schepping'.  

Van Gods schepping zullen de pelgrims veel mee-

krijgen onderweg, tijdens de 1800 kilometer die 

ze afleggen. Ook kan het niet anders of ze zullen 

veel mensen ontmoeten, zoals vanmorgen al bij 

de koffie in het bedevaartsoord Brielle en later 

bijvoorbeeld in het Franse Tours (bekend om de 

Heilige Martinus), maar ook op de campings waar 

de groep overnacht. Morgen al doorkruisen de 

fietsers België, volgende week woensdag is de 

eerste rustdag. Dagelijks moeten de pelgrims tus-

sen de 100 en 140 kilometer afleggen. 

 

 

 

 

 

Op 1 juni 2011 is op 17- jarige leeftijd  

overleden 

Stefan de Koster 
 

Gedenken wij de overledene en zijn nabestaanden 

in onze gebeden. 
 

- - - - - - -  
 

Een hele drukte was het op zondag 10 juli 2011 

toen tijdens de Eucharistieviering in onze kerk 

werden gedoopt: 

Nathan Hoek 
Tayrisa Ramazan 
Johainy Ramazan 

Miglenshela Ramazan 
Jhureny Ramazan 

 

Wij feliciteren ouders, grootouders, peters en me-

ters, familie en vrienden met deze heugelijke  

gebeurtenis! 
 

 

 

 

 
Geïnteresseerd zijn is beter dan interessant zijn. 

 

 

Bron: Spreukenkalender Bond zonder Naam 

FAMILIEBERICHTEN 

SPREUK VAN DE MAAND 
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Vrijdag 2 september  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 4 september 

23e zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en 

Communiedienst met samen-

zang en orgelspel van Nel de 

Heer.  

Voorganger: Lidwien Meijer 

Ezechiël 33,7-9 / Matteüs 18,15-20  

Na de viering is er zoals op alle andere zondagen 

koffie of thee in de pastorie. 
 

Maandag 5 september  Moeder Teresa 
 

Woensdag 7 september 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 8 september  Maria Geboorte 

professiefeest (50 jaar) Koos de Rooij 

(zie blz. 11) 
 

Zaterdag 10 september  Open Monumentendag 
 

Zondag 11 september 

24e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel.  

Voorganger:   

pastor Charles  Duynstee   

Sirach 27,30-28,7 / Matteüs 18,21-35 

Maandag 12 september 

Om 19.30 vergadert de beheercommissie in de pastorie. 
 

Dinsdag 13 september  Catechese, 1e keer 
 

Woensdag 14 september  Kruisverheffing 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

AGENDA 

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je 

die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, 

dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze 

niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn 

beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee ge-

tuigen.  Matteüs 18,15-16 

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als 

mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik 

dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus ant-

woordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeven-

tig maal zeven.  Matteüs 18,21-22 
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Donderdag 15 september 

Onze Lieve Vrouw van Smarten 
 

Zaterdag 17 september  H. Lambertus 

STARTVIERI4G  

PAROCHIE DE GOEDE HERDER 

Om 18.00 uur Eucharistieviering met koorleden uit 

parochie De Goede Herder.  

Orgel: Henry de Wolf, Bas van Houte en Nel de 

Heer. Dirigenten: Peter Bergmans en Jurriaan Go-

vaart. Voorgangers: bisschop mgr. Hans van den 

Hende, pastoor Charles Duynstee, pastor Coert 

Biesjot, pr., pastor Lidwien Meijer en pastor Kees 

Koeleman. (zie onder ‘NIEUWS’ op blz. 11) 
 

Zondag 18 september 

25e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Eucharistievie-

ring met samenzang en orgel-

spel.  

Voorganger: pastor Hans Spruyt 

Jesaja 55,6-9 / Matteüs 20,1-16a 

Van 14.30 tot 17.00 uur Verzamelbeurs in de pas-

torie. 
 

Dinsdag 20 september  Wijklunch 

Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie. 

Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) 

Of bij Ted Konings (06-48405775) 

 

Woensdag 21 september 

H. Matteüs, apostel en evangelist 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

 

Zondag 25 september 

26e Zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-

muniedienst met zang van het 

H. Hartkoor. 

Voorganger: Corry Smits 

Ezechiël 18,25-28 / Matteus 21,28-32 

 

Dinsdag 27 september  

Herfstmiddag Zonnebloem 

Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel 

je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het 

loon van één denarie?  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?”  Matteüs 20,13-15 

Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga 

vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoord-

de: “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.  Matteüs 21,28-29 
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Woensdag 28 september 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 

Voorganger: pastor Coert Biesjot 

Start cursus Muziekgeschiedenis, aanvang: 14.00 

uur (zie Gezond in Zuid op Blz. 5).  
 

 

 

 

 

 

SAME4 STERK VOOR DE GORZE4KERK 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, de meesten 

van ons hebben de vakantie er op zitten en de kin-

deren gaan al weer een paar weken naar school.  

De Sint Jozefschool komt naar onze kerk voor de 

opening van het schooljaar en als geloofsgemeen-

schap zullen we opnieuw vertegenwoordigd zijn 

op de stagemarkt van Scholengemeenschap Spie-

ringshoek om leerlingen van informatie te voorzien 

over het doen van hun maatschappelijke stage bij 

onze kerk. 
 

Ook staan er in onze ‘wijkparochie’ zoals we vaak 

zo mooi beschreven worden, weer tal van activitei-

ten op stapel. Zo opent onze kerk op 10 september 

wijd haar deuren vanwege Open Monumentendag. 

Dit jaar is het thema: Nieuw gebruik - Oud Ge-

bouw. Een mooie gelegenheid om het hedendaags 

gebruik van ons monument aan de bezoekers uit de 

doeken te doen.  
 

De wijklunch gaat – tot plezier van velen - ook de-

ze maand weer van start, en wel op dinsdag 20 

september. Aanvang is 12.00 uur. U kunt zich op-

geven bij het wijkcentrum in de Dwarsstraat of bij 

Corry Smits.  
 

In het kader van het programma Gezond in Zuid is 

er op 18 september een ruilbeurs. Vanaf half 2 

kunt u met uw verzameling en voor het bewonde-

ren van bijzondere spulletjes van anderen, terecht 

in de pastorie. Contactpersoon voor deze ruilbeurs 

is Ted Konings.  
 

Op dinsdag 27 september is er in de zaal van de 

pastorie een gezellige middag van de Zonnebloem. 

Hiervoor kunt u terecht bij Margo Heinsbroek, tel. 

010-4266126. 
 

Op 28 september begint de cursus Muziekgeschie-

denis (zie Gezond in Zuid op blz. 5).  
 

U ziet, het nieuwe seizoen is weer echt van start! 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 

telefoon: 06 – 517 04 863 

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

H. HARTKERK FOR EVER! 
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Jubileum pater De Rooij 

Pater Koos de Rooij, de meesten van ons welbe-

kend na zijn jarenlange inzet voor onze parochie-

gemeenschap, viert binnenkort feest.  

Op 8 september 1961 legde hij zijn kloostergelofte 

af, bij de orde Priesters van het Heilig Hart, afge-

kort scj.  

Wie pater De Rooij een beetje kent, kan vermoe-

den dat hij dit heugelijke jubileum in alle beschei-

denheid zal vieren. Maar allicht vergroot het toch 

zijn vreugde als hij van ons mag vernemen.  

Stuurt u ook een felicitatiegroet? Zijn adres:  

St. Jansklooster, Treublaan 2, 2555 HH Den Haag.  

Een elektronische kaart kan via email:  

sintjan@tiscali.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

Feestelijke start van de nieuwe parochie  

Velen van u hebben er al over gehoord: de feeste-

lijke oprichtingsviering van de nieuwe parochie De 

Goede Herder wordt gehouden op 17 september in 

de Heilig Hartkerk. 

Flink wat mensen zijn de afgelopen weken druk 

doende geweest met de voorbereiding van deze 

bijzondere gebeurtenis. Zij zullen dat de komende 

weken blijven, want er is veel te doen. 

Bisschop Hans van der Hende komt voor de gele-

genheid naar Schiedam. Het zal voor hem een van 

de eerste ontmoetingen zijn met de katholieken in 

zijn bisdom.  

Voor het opluisteren van de viering wordt een ge-

legenheidskoor gevormd, met zangers uit alle zes 

de voormalige parochies van het samenwerkings-

verband. Enthousiaste zangers zijn nog welkom en 

kunnen zich melden bij de pastoraatsgroep - ach-

terop vindt u de telefoonnummers. 

De viering vindt plaats vanaf 18.00 uur. Het is het 

moment om Gods genade af te smeken voor de 

nieuwe parochie, in al zijn facetten. Het biedt ook 

ieder van ons de gelegenheid om ons af te vragen 

wat wij zelf voor de parochie kunnen betekenen. 

Een Goede Herder kan immers toch niet zonder 

schapen. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om el-

kaar te ontmoeten en kennis te maken met de me-

deparochianen van elders uit de stad, uit Vlaardin-

gen en Maassluis. Om uit te sluiten dat tegen die 

JUBILEUM 
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tijd de rommelende magen de speeches overstem-

men, hebben vrijwilligers zich die dag ingespan-

nen lekkere dingen te maken, die er voor zorgen 

dat het niet alleen voor de spirituele, maar ook de 

fysieke mens een feest wordt. En uiteraard zullen 

we op de historische bijeenkomst samen het glas 

heffen, op onze nieuwe, gezamenlijke toekomst.  

Volg de mededelingen bij de vieringen of de web-

site voor het laatste nieuws. 
 

Ted Konings 

 

Dialoogweek 

Kleding is dit jaar het thema van de Week van de 

Dialoog. Verschillende organisaties zijn nu al druk 

doende deze week, van 4 tot en met 10 november, 

voor te bereiden. Het is de bedoeling dat de deel-

nemers aan de dialoogweek iets vertellen of laten 

zien over kleding. Dat kan eigen kleding zijn, maar 

ook culturele of religieuze kleding. Op de Dag van 

Respect, 10 november, wordt een grote modeshow 

gehouden. Wie nu al meer wil weten over de bij-

zondere week, neemt contact op met Rita van der 

Eijk, van de stichting Meredia. Tel: 010 - 2730727.  

 

Franciscusfeest 

Schrijf vast in uw agenda - en bereid uw huisdier 

voor! Op 4 oktober willen we in de Heilig Hart-

kerk opnieuw op een bijzondere manier dieren-

vriend Sint Franciscus herdenken. Met mens én 

dier.  

Het is niet voor niets dat 4 oktober Werelddieren-

dag is. De Italiaanse heilige uit de twaalfde en der-

tiende eeuw staat bekend om zijn liefde voor Gods 

schepping, mens, dier en natuur. Hij had in zijn 

leven een bijzondere relatie met alles wat leeft en 

werd zo een voorbeeld voor velen.  
 

We willen hem herdenken met een bijzonder feest 

waarin de band tussen mens en dier centraal staat. 

Volg voor de verschillende activiteiten op de mid-

dag en vroege avond de berichten, ook op 

www.heilighartkerk.nl.  
 

Kozakkenkoor 

Met grote vreugde kunnen we aankondigen dat wij 

op zondag 13 november a.s. weer het Oeral Kozak-

kenkoor in ons midden zullen hebben.  

Het koor, onder leiding van Gregor Bak, had al 

eerder succes in onze kerk in juni 2007.  

De Eucharistieviering, met Oosters-Orthodox tintje, 

zal worden voorgegaan door pater Leo de Jong o.p. 

Noteert u de datum alvast in uw agenda, opdat u 

deze bijzondere gelegenheid niet zult mislopen. 

Neem alvast een kijkje op de website: 

www.oeralkozakkenkoor.nl 
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AFSCHEID 4EME4  

I4 DE GOEDE HERDER-PAROCHIE 

Afscheid nemen van iemand die je door de dood is 

ontvallen, is zeer ingrijpend. Het is niet goed dat 

een mens op zulke moeilijke momenten alleen is. 

Een goed verzorgde uitvaartdienst kan een grote 

rol spelen bij de verwerking van het verlies.  

In deze bijdrage willen we stilstaan bij wat ons als 

pastoraal team rond (de regeling van) uitvaartdien-

sten voor ogen staat. 

In de deelgemeenschappen van onze parochie heb-

ben wij verschillende mogelijkheden om een over-

ledene uitgeleide te doen: 
 

∗ een eucharistieviering in de kerk of de kapel 

(een gedachtenisviering onder leiding van een 

priester ter actuele herdenking van Jezus' lijden, 

dood en verrijzenis), 
 

∗ een woord- en communieviering in de kerk of de 

kapel (een viering onder leiding van een pasto-

raal werker of parochiaan/gebedsleider waarin 

na de woorddienst de communie wordt uitge-

reikt die in een voorafgaande eucharistie is ge-

consacreerd), 
 

∗ een woord- en gebedsviering in de kerk of de 

kapel (een viering waarin geen communie wordt 

uitgereikt), 
 

∗ een woord- en gebedsviering in de aula van een 

crematorium of begraafplaats. 
 

Elk van deze liturgische vieringen heeft een eigen 

karakter, maar alle vier hebben zij gemeen dat na-

bestaanden, in een zinvol en persoonlijk afscheid, 

hun liefde en respect voor de overledene tot uiting 

brengen. De nabestaanden kunnen de overledene, 

in het licht van de verrezen Heer, aan Gods trouw 

aanbevelen en zij kunnen troost en kracht putten 

uit het samenzijn. 

Als team vinden wij het belangrijk om rekening te 

houden met gegroeide ontwikkelingen. Zo zijn er 

geloofsgemeenschappen waar priesters van buiten 

de parochie bij uitvaartdiensten betrokken zijn, of 

gebedsleiders. Wanneer voor een uitvaartdienst 

een lid van het pastoraal team nodig is, geldt de 

afspraak dat de uitvaartdiensten zo evenredig mo-

gelijk worden verdeeld. Deze afspraak wordt voor-

al ingegeven door ons aller streven om ook toe te 

komen aan andere belangrijke pastorale taken.  

Dit betekent dat in onze parochie anno 2011 een 

kerkelijke uitvaart in de vorm van een eucharistie-

viering niet meer vanzelfsprekend is. Wij zijn er 

AFSCHEID NEMEN 
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echter van overtuigd dat ook in de vorm van een 

woord- en communieviering of een woord- en ge-

bedsviering op een waardige wijze afscheid kan 

worden genomen van een overledene. 

De eerste stap bij de regeling van een kerkelijke 

uitvaartdienst is een telefoontje – meestal door de 

uitvaartondernemer - naar de contactpersoon in de 

deelgemeenschap. Wanneer voor een uitvaart een 

pastor van het team nodig is, dan wordt met de 

pastor die aan de beurt is contact opgenomen. 

Wanneer er reeds een pastorale relatie bestond tus-

sen de overledene en een bepaalde pastor of wan-

neer er een zwaarwegende reden is om te kiezen 

voor een eucharistieviering, dan wordt hier zoveel 

mogelijk rekening mee gehouden. 

We hopen u hiermee de nodige duidelijkheid te 

geven en vertrouwen er op dat met deze regeling 

een waardig afscheid van onze overledenen ge-

waarborgd is. 
 

Pastoraal team parochie De Goede Herder 

(de pastores Charles Duynstee, Coert Biesjot,  

Lidwien Meijer en Kees Koeleman) 

 

 

 

 

 

 

Op 10 september is de Heilig Hartkerk opengesteld 

voor geïnteresseerde bezoekers. Het zal dan niet de 

enige kerk in Schiedam zijn waar nieuwsgierigen 

een kijkje kunnen nemen, want die zaterdag is het 

Open Monumentendag. 

Het is de bedoeling die dag uit te pakken met een 

'trekker': het tonen van bijzondere spullen, het la-

ten horen van een mooi stuk muziek. Bij het slui-

ten van dit blad, was nog niet bekend welke kant 

het precies op gaat. Mocht u zelf nog ideeën heb-

ben, of bijzondere verhalen kunnen vertellen, bij-

voorbeeld over het verleden van het kerkgebouw, 

laat weten, of kom langs op de 10de. We rekenen 

die dag op de nodige 'fans' van de Heilig Hartkerk. 

De kerk wordt opengesteld tussen 10.00 en 15.00 

uur. Volg voor de laatste berichten onze website. 

Bij de VVV, en op de 10de ook in onze kerk, is 

een boekje te krijgen met daar in alle gebouwen in 

Schiedam die in het kader van Open Monumenten-

dag worden opengesteld. 

OPEN MONUMENTENDAG 
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SENIORVAKANTIE IN HET HOOGSEIZOEN  

We zouden gaan kamperen in Zwitserland, maar 

het werd vanwege het slechte weer aldaar de na-

tuurrijke Gelderse Achterhoek. 

We hebben er geen moment spijt van gehad. Soms 

wordt ons gevraagd waarom we in het hoogseizoen 

met vakantie gaan. Want: duurder, drukker? Zelf 

houd ik er wel van: vakantievierende gezinnetjes, 

voetballende jongetjes, spetterende kinderen in het 

zwembad, giechelende tienermeisjes in het dou-

chehok die hun eerste menstruatie bespreken en of 

je dan wel of niet mag zwemmen. In voor- en na-

seizoen zijn er vaak enkel 50-plussers. 

We hebben veel gefietst, soms kwamen we kilo-

meters lang geen mens tegen. Als ik niet fietste, las 

ik het boek De Vroege Verhalen van Maarten 't 

Hart. Ontroerende jeugdherinneringen van een 

schrijver, die zelf een vreselijke hekel heeft aan 

vakanties. Tijdens het lezen was er ‘n kop koffie 

met een Geuvel Keukske - een koek in de vorm 

van een gevelsteen van een Achterhoekse boerde-

rij. Deze tekens moesten 'het ongemak van 't hoes 

hollen.' Er waren katholieke en Protestantse soor-

ten. Wij namen heel chauvinistisch altijd de katho-

lieke variant, die met het kruis.  

Elk jaar moet ik weer aan onze eerste kampeerva-

kantie in Tirol denken, hoog in de Oostenrijkse 

bergen. Schuin tegenover ons stond een Frans ge-

zin, met een zoontje van een jaar of zes, zeven. Het 

jongetje wilde (of moest) elke dag viool spelen. De 

klanken van het instrument hadden een onweer-

staanbare aantrekkingskracht voor onze hond. Zo-

dra de eerste tonen klonken, stoof hij op de Franse 

tent af, waar hij vervolgens hard ging staan blaf-

fen. 

Het verloop was steeds hetzelfde, eerst het geblaf, 

dan gekras van de viool en vervolgens luid geblèr 

van het geschrokken jongetje. Na drie keer in het 

Frans gestamelde excuses legden we de hond maar 

vast. Onze oudste dochter had haar dwarsfluit mee-

genomen, ze zat nog niet zo lang op les en kon een 

bepaald liedje foutloos spelen, wat ze dan ook 

vaak herhaalde. Toen ze ‘t voor de ongeveer ze-

vende keer inzette, klonk er vanuit de Italiaanse 

tent een hardgrondig: “BASTA!” 

De letterlijke betekenis van het woord kende ze 

niet, afdoende was het wel. 

Daar woedde 's nachts ook een keer een hevig on-

weer. We waren allemaal wakker en bang en be-

sloten in de auto te gaan zitten. Nog gezellig ook, 

totdat een van de kinderen per ongeluk luid op de 
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claxon drukte. Nou, diegenen die nog sliepen, wa-

ren nu wel wakker, ook al omdat er vanaf het dak 

van de woning van de campingbeheerder een 

zwaailicht over de camping ging en er door de 

luidspreker klonk: “Sind Sie in Not?” De volgende 

dag waren we het gesprek van de dag in het was-

hok.  
 

Tegenwoordig verlopen onze vakanties wel zo rus-

tig. Dat wij tot de oudere kampeerders gaan horen 

is wel duidelijk. Toen we op de camping in de 

Achterhoek aan het pingpongen waren hoorden we 

een langslopend jongetje tegen zijn vader zeggen: 

“Goh, pa, die mensen kunnen best nog goed tafel-

tennissen! Het woordje ‘nog’ is veelbetekenend; 

toch voelden we ons gevleid…  

Een van de leuke kanten van vakantievieren in het 

hoogseizoen. 

Liesbeth Dingenouts 

 

 
HUMOR 


