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OP WEG NAAR KERSTMIS 
In het weekend van zondag 2 december begint de 
Advent. Dat is tijdens de vieringen in de kerk te 
merken, door de aard van de bijbellezingen, de 
sfeer van de liederen en niet te vergeten de symbo-
liek. Juist nu veel bomen kaal zijn en alle groen 
hebben laten vallen, versieren we een krans met 
groene takken van dennenbomen. Groen is de 
kleur van hoop, van verwachting.  
 

Tussen de kaarsen wordt soms een paars lint ge-
draaid. Paars is de kleur van de voorbereiding op 
het kerstfeest. Nog niet eens zozeer in de zin van: 
huizen en etalages in de kerstsfeer brengen.  
Bij Advent hoort misschien wel dat we daar mee 
kunnen wachten. Hoewel dat steeds moeilijker 
wordt. In oktober worden de tuincentra al voor het 
feest in gereedheid gebracht. 
 
Over dit verdwijnen van de tijd schreef Luc Ver-
steylen: ‘Je kunt tegenwoordig asperges eten in 
september, en spruiten in mei, skiën in de zomer, 
zonnebaden in de winter en Sinterklaas komt in 
oktober.  
Doordat de tijd verdwenen is, verdween ook alle 
verwachting. Je hoeft naar geen enkel feest meer 
uit te zien, je naar geen enkele heerlijkheid meer 
toe te leven. Alles is er altijd dadelijk helemaal’. 
 

De Advent is een tijd van wachten en verwachten. 
Op de krans komen vier kaarsen. Voor iedere week 
één. Vanuit het donker gaan we naar het licht.  
In de donkerste tijd van het jaar maken we in de 
Advent een tegendraadse beweging. Van één kaars 
gaan we naar twee, drie, vier. Groeiend licht om 
rond de donkerste nacht op z’n helderst te worden. 
Onze wende tot het Christuskind, Jezus, het Licht 
der wereld. 
 

Ik wens u een goede Advent en alvast een Zalig 
Kerstfeest. 
 
 

pastor Kees Koeleman 

 
 
 

 
 

Wat jou niet klein krijgt, maakt je sterk 
 

bron: Bond zonder Naam 
 

MET BRANDEND HART 
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Zondag 2 december  
Jaap Bel, Johannes Dominicus Fredericus   
Companus, Franciscus Laurentius Geerders,   
Toon Heinsbroek, Elisabeth Helena van Noordt,   
ouders Over de Vest – Franken,  ouders Van der 
Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler en 
voor alle overleden pastores,  vrijwilligers en  
weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
  
Zondag 9 december  
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  
Toon Heinsbroek, Jan Joore, To en Anton Konings  
Borsboom,  Nellie Kouwenhoven, Petrus Jacobus 
van Mil,  Elisabeth Helena van Noordt,  
ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten,  
Cornelis Magtildus Ronteltap,  Ben Schueler,  
Violetta Johanna van Riet,  Piet Wijnen en voor 
alle overleden pastores,  vrijwilligers en  
weldoeners van onze geloofsgemeenschap.  
   
Zondag 16 december  
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,   
Toon Heinsbroek, ouders Van der Pas – Van Mil, 
Piet van Potten, Ben Schueler en voor alle  
overleden pastores, vrijwilligers en weldoeners van 
onze geloofsgemeenschap.   
 
Zondag 23 december  
Jaap Bel, Franciscus Laurentius Geerdes,  
Toon Heinsbroek, Petrus Jacobus van Mil,   
ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, 
Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap.  
 

 
 
 
 
 

Vormsel voor de jongeren van groep 8 en klas 1 
Op zondag 2 juni 2013 zal het sacrament van het 
vormsel in onze parochie De Goede Herder wor-
den toegediend door Mgr. van den Hende, bis-
schop van het bisdom Rotterdam. Dit gebeurt in 
een viering voor alle vormelingen uit Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. 
In 2015 zal de volgende vormselviering zijn.  
Uw zoon of dochter is van harte welkom om mee 
te doen aan de voorbereiding. Deze start in januari 
2013.  
U kunt hem of haar aanmelden tot 20 december 
2012 bij: Marian Bergwerf, gbergwerf@planet.nl 

MISINTENTIES 
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Inloophuis De Wissel brengt Schiedammers 

dichter bij elkaar onder het genot van een kop 

soep. Bijeenkomst Soepgroep 20 december 2012 

vanaf 17.00 uur in DE WISSEL, Broersveld 

123b Schiedam 
 

De maaltijd start rond 17.00 uur met vers berei-

de soep met brood, aansluitend een gesprek tot 

ca. 19.30 uur. Om de onkosten te dekken wordt 

er een vrijwillige vergoeding (indicatie € 2,50) 

gevraagd.  

Aanmelden kan bij mevrouw Irene Brekelmans, 

tel. 473 98 53. 
 

Elke laatste donderdag van de maand organiseert 

inloophuis De Wissel de Soepgroep.  

De Soepgroep is een avond waarop Schiedammers 

gezamenlijk een kop soep eten en waarop actuele 

maatschappelijke thema’s aan bod kunnen komen. 

Met dit initiatief brengt De Wissel Schiedammers 

op een ongedwongen manier dichter bij elkaar. 
 

In zes jaar tijd is inloophuis De Wissel uitgegroeid 
tot een ontmoetingsplek voor heel Schiedam.  
Met meerdere activiteiten en inloopmiddagen biedt 
De Wissel iets voor iedereen. De Wissel is geves-
tigd aan het Broersveld 123b in een historisch win-
kelpandje. De Wissel is elke woensdag-, donder-
dag- en vrijdagmiddag geopend van twee uur tot 
vier uur, alsmede elke eerste zaterdag van de 
maand! 
 

Vanaf 8 december kunt u kijken naar schilde-

rijen van Joke Schelhaas - van Beveren, beel-

dend kunstenaar uit Den Haag. 
 

De eerstvolgende Soepgroep vindt plaats op 31 ja-
nuari 2013 
 

 
 
 
 
 

Rommelmarkt 
We kunnen gelukkig weer terugkijken op een ge-
slaagde rommelmarkt. De rol van de crisis is moei-
lijk te meten, maar veel last hebben we er niet van 
ondervonden. Tot ieders tevredenheid - en vooral 
die van de penningmeester - was de opbrengst van 
dit gezellige evenement € 2085.-! 
Dank aan alle medewerkers, aan de schenkers van 
de handelsgoederen en aan alle klanten. 
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Laatste Missie-Zendingskalender 
In de parochie is gestart met de verkoop van de 
Missie-Zendingskalender. Een instituut al bijna, 
want de kalender verschijnt sinds 1980. Met de 
opbrengsten van de kalender ondersteunen Mensen 
met een Missie en de Nederlandse Zendingsraad 
het werk van Nederlandse missionarissen. Het 
exemplaar voor 2013 zal echter de laatste zijn dat 
wordt uitgegeven.  

 

 'Kijken met andere 
ogen' is dit jaar het the-
ma. Bijvoorbeeld naar 
de schepping en de die-
ren. De kalender bevat 
werk van drie kunste-
naars die werken op het 
Indonesische eiland 
Bali. Er zijn schilderij-

en met duidelijk bijbelse referenties, zoals 'Jesus 
onderwijst' van Erland Sibuea. Andere werken zijn 
vrijer, zoals 'Liefde' van dezelfde kunstenaar of 
'Opgesloten vrijheid' van Sriwardani en 'De schep-
ping van zon en maan' van Nyoman Darsane. 
 

Wilt u een kalender aanschaffen - een mooi cadeau 
rond de feestdagen - dan kunt u zich wenden tot 
Margo Heinsbroek, in de kerk of via 010 - 
4266126. De kalender ‘Kijken met andere ogen’ 
kost € 8,00. 
 

 
 
 
 
 

Kerstlichtjestocht 
De Kerstlichtjestocht is dit jaar op 23 december. 
Kinderen en hun begeleiders trekken dan met een 
lichtje vanaf molen De Nolet, door de mooi ver-
lichte straatjes van de Gorzen, naar de Heilig Hart-
kerk. Op zoek naar het kerststalletje.  
 

Soms komen de kinderen onderweg koningen te-
gen, soms engelen. Soms is er sneeuw, maar nooit 
schijnt de zon, want het is al lekker donker als de 
tocht om 17.00 uur begint. Ook dit jaar is er tijdens 
de tocht iets bijzonders aan de hand…  
 

Wil je weten wat er dit jaar te gebeuren staat, kijk 
dan op www.heilighartkerk.nl. Daar kun je ook 
lezen welk cadeautje je mee kunt nemen voor het 
kindje in de stal en voor de kinderen die een doos 
ontvangen van Aktie Schoenendoos. 
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Op Redacteur Ted Konings onderhoudt via de 

“sociale media” contact met pater Johan Milten-

burg, tot nog niet zo lang geleden met enige regel-

maat voorganger in de Heilig Hartkerk.  

Hieronder een onlangs ontvangen bericht van Mil-

tenburg, geplaatst met diens toestemming.  

Het gaat hem goed. Hij is optimistisch, op basis 

van het grote geloof dat de humoristische pater 

eigen lijkt. Alleen zijn de omstandigheden onverge-

lijkbaar met die hier in Nederland. Geweld ligt in 

het nieuwe land van de pater om de hoek.  

Lees dit bericht dan ook niet op een lege maag! 
 

Beste Ted, 
Als je een haas wilt vangen, moet je vroeg uit de 
veren. Ik heb het hazenpad gekozen in de week 
voor Pinksteren en ben op Pinksterdag in Algiers 
aangekomen. Na een paar dagen in Algiers, de 
hoofdstad van Algerije, een dozijn bureaucratische 
balies (waaronder het Nederlandse consulaat) afge-
kloven te hebben, ben ik begin juni naar de Alge-
rijnse Sahara vertrokken, alwaar ik benoemd ben 
tot plebaan van de kathedraal. Hier kun je op pen-
sioengerechtigde leeftijd nog carrière maken! 
Nou, die kathedraal is met zijn vijf vierkante meter 
de kleinste ter wereld in het grootste katholieke 
bisdom ter wereld: Laghouat-Ghardaïa, de hele 
Algerijnse Sahara met de noordelijke hoogvlaktes. 
De Witte Paters (en Witte Zusters) horen sinds een 
kleine anderhalve eeuw dienstbare aanwezigheid, 
tot het landschap en het stadsgezicht.  
Witte Paters en Witte Zusters leven en werken al-
tijd in internationaal teamverband met wekelijkse 
teamvergaderingen waar alle plooien weer glad 
gestreken moeten worden, de misverstanden ontra-
feld en de neuzen weer in dezelfde richting. Dit is 
Kerk op basisniveau! De zusters: een Française, 
een Spaanse, een Italiaanse, een Tsjadiaanse en 
een Burkinese. De paters: een oudere Fransman, 
een jong gepensioneerde Hollander (met een lich-
telijk Gorzens accent?), een jongere Pool en een 
Malinese stagiaire in opleiding. Het is altijd mijn 
missionaire roeping geweest om net als het kind 
van Bethlehem, Egypte en Nazareth, de boodschap 
brabbelend en hakkelend over te brengen met taal-
fouten en herhaalde vragen: "Wat zegt u?" Gladde 
tongen kunnen het evangelie niet overbrengen. 
 

Doe de groeten aan Corrie en alle lieve mensen 
van de gezellige koffiekamer, ook de Antillianen 
en de Engelstaligen bij wie ik enige malen, al  brab
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brabbelend, heb mogen voorgaan. Ik mis jullie. Is 
Corrie weer goed ter been? Ik mis ook 
"Tussenbeide" met nieuws van parochies en zorg-
instellingen bij wie ik heb mogen voorgaan: van 
Dordrecht naar Lisse en van Scheveningen naar 
Reeuwijk.  
Het ga je goed en kom maar eens een keer langs. 
Waarom geen interkerkelijke pelgrimstocht van 
het graf van Liduina via Souk-Ahras en Bone/
Annaba (geboorteplaats en bisschopsstad van St. 
Augustinus, die gemeenschappelijk is aan Oud-
Katholieken, Rooms Katholieken en Reformatori-
schen), via Tizi-Ouzou (de missie van de vier ver-
moorde Witte Paters), via Tibhirine, het klooster 
van de zeven vermoorde Trappisten (van wie al-
leen de afgehouwen hoofden teruggevonden zijn), 
via de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Afrika 
in Algiers (van waaruit Kardinaal Lavigerie zijn 
missionarissen uitgezonden heeft naar Oost-, Cen-
traal- en West-Afrika), via Béni Abbès, waar de 
Zalige Charles de Foucauld begonnen is Afrikaan-
se slaven vrij te kopen, via Tamanrasset en Asse-
krem waar dezelfde Charles de Foucauld zijn we-
tenschappelijk woordenboek van de Toeareg-taal 
geschreven heeft en alwaar hij op 1 december 1916 
gedood is, via El-Goléa, waar hij begraven ligt 
naar Ghardaïa waar ik jullie zal opwachten voor 
een plechtig lof in "mijn" kathedraal. De koffie 
staat al te pruttelen. Het ga je goed. Het ga de Gor-
zen goed. 

 

pater Johan Miltenburg 
Pères Blancs 

B.P. 62 
47008 GHARDAÏA ctr 

Algerije 
E-mail: johanmiltenburg@hotmail.com 

 
 
 
 
 

De kerstviering van De Zonnebloem, afdeling 
Zuid, wordt dit jaar gehouden op dinsdag 18 de-
cember in de pastorie.  
Om 10.15 uur beginnen we met een kopje koffie. 
Tussen de middag kunt u genieten van een heerlij-
ke kerstmaaltijd. 

Tussen de activiteiten door is er 
tijd voor persoonlijke gesprek-
ken.  
Rond 16.00 uur zal deze gezel-
lige ontmoetingsdag weer ten 
einde zijn. 
Iedereen is van harte welkom! 
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Jongeren komen samen 
Twaalf jongeren zijn op vrijdagavond 16 novem-
ber samengekomen voor een parochiële bijeen-
komst met pastor Charles Duynstee. In de Petrus- 
en Pauluskerk ging het over 'verwondering'. De 
deelnemers waren tevreden over het gesprek. 
Het initiatief voor de avond kwam van het jon-
gerenkoor uit Maassluis. Jongeren hebben vaak 
wel behoefte aan zingeving, maar weten niet altijd 
waar ze daarvoor terecht kunnen. Samen met an-
dere jonge mensen kunnen mogelijk antwoorden 
worden geformuleerd, zo was de gedachte.  
Op vrijdag 14 december is er een nieuwe avond 
voor jongeren uit de parochie, vanaf 20.00 uur, dit 
keer in de Lucaskerk in Vlaardingen. Dan gaat het 
over 'Wat betekent kerst voor je - en hoe vier je dit 
feest?' Ieder tussen de 14 en 25 jaar is welkom. 
Een derde avond staat ook al gepland:  
op 11 januari bij de kerk aan de Singel.  
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Kerstversiering 
 

Als de Goede Sint weer goed en wel in Spanje 
zit, beginnen we ons weer langzaam maar zeker 

op het kerstfeest te richten. Niet alleen bij u thuis 
wordt de kerstversiering weer uit de doos  

gehaald, ook in onze kerk is er op dat gebied  
natuurlijk veel werk te verzetten. U kunt zich 

voorstellen dat er heel wat voor komt kijken om 
zo’n groot kerkgebouw in een kerstsfeer te  
brengen. Daar zijn ieder jaar weer heel wat  

vrijwilligers voor nodig. We hebben het dan niet 
alleen over karweien als het opzetten van de 

kerststal, het oprichten van die heel hoge bomen 
en het hijsen van de verlichte ster aan de toren, 

maar ook over koperpoetsen, kerststukjes maken 
voor de pastorie, om maar eens wat te noemen.  
Gelukkig is er een aantal mensen dat zich ieder 

jaar inzet om de hele klus te klaren,  
maar u weet: vele handen maken licht werk!  
Dus willen wij u bij dezen oproepen om u op 

 

zondag 9 december om 12.00 uur  

 

aan te sluiten bij deze - overigens zeer gezellige - 
club. Er wordt tussentijds gepauzeerd met een 

kop soep en er wordt afgesloten met een drankje.  
U kunt zich aanmelden bij:  

Henry de Wolf, tel.: 426 44 17. 
Alvast bedankt! 

JONGEREN 



 

 
 

 
 

 
Zondag 2 december 

Eerste zondag van de Advent 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel van 
zang van Nel de Heer. 
Voorg.: pastor Charles Duynstee 
Jeremia 43,14-16 / Lucas 21,25-28.34-36 

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, 
koffie of thee in de pastorie. 
 
Woensdag 5 december  Pakjesavond 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 

Donderdag 6 december   

St. Nicolaas 

 

Vrijdag 7 december  Eerste vrijdag 

 

Zaterdag 8 december 

Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria 

 

Zondag 9 december 

Tweede zondag van de Advent 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met zang van het H. Hart-
koor o.l.v. Henry de Wolf. 
Voorg.: pastoor A.A. van Well 
Baruch 5,1-9 / Lucas 3,1-6 

Na de mis krijgt u schrijfmateriaal van Amnesty 
International aangereikt. Doet u mee? 
Om 12.00 uur kerk versieren (zie blz. 7) 
 
Maandag 10 december 

Dag van de Rechten van de Mens 

(zie blz. 15) 
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AGENDA 

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de 
sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst 
voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen 
worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar 
dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, 
bekleed met macht en grote luister. Lucas 21,25-27 

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkon-
digen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 
moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 
zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de 
profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak 
de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere 
kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht.  
Lucas 3,3-5 



 

Om 19.30 uur Beheercommissie in de pastorie. 
 
Woensdag 12 december 

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. 
Voorganger: pastor Coert Biesjot 
 
Donderdag 13 december  H. Lucia 

(zie blz. 16) 
 

Vrijdag 14 december   

H. Johannes van het Kruis 
 
Zondag 16 december 

Derde zondag van de Advent 

Om 09.30 uur Eucharistievie-
ring met samenzang en orgel-
spel. 
Voorganger: pastor Hans Spruyt 
Zefanja 3,14-17 / Lucas, 3,10-18 

 
Dinsdag 18 december  Kerstviering Zonnebloem 

Aanvang: 10.15 uur (Zie blz. 6) 
 
Woensdag 19 december Kerstvieringen basisscholen 

Om 09.30 uur de St. Jozefschool, 
om 10.00 uur de St. Bernardusschool, 
en om 16.30 uur de St. Willibrordusschool 
Iedereen is daarbij welkom! 
In de pastorie is om 14.00 uur een lezing over de 
geschiedenis van kerstmuziek (zie blz. 13). 
 

Zondag 23 december 

Vierde zondag van de Advent  
Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met zang van het H. Hartkoor.  
Voorg.: pastor Charles Duynstee 
Micha 5,1-4a / Lucas 1,39-45 

Om 17.00 uur start de Kerstlichtjestocht vanaf mo-
len De Nolet (zie blz. 4) 
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Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er 
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed 
genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij 
zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt 
de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan 
zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar 
vuur verbranden.’  Lucas 3,16-17 

Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind 
op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en 
riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en 
gezegend is de vrucht van je schoot! 
Lucas 1,41-42 

Zie voor de vieringen op Kerstmis 
het overzicht op blz. 15 



 

 
 
 
 
 

TAAL IS ZEG MAAR ECHT MIJN DING, 

TOCH!? 

Soms ben je door omstandigheden te onrustig om 
een boek te lezen. Dan weet je bij het derde hoofd-
stuk nog steeds niet wie wie is en kun je je gedach-
ten er maar niet bij houden. 
Aangezien lezen voor mij een soort levensbehoefte 
is, ben ik blij met een boekje als dat van Paulien 
Cornelisse met de titel: Taal is, zeg maar, echt 

mijn ding.  
 

Heerlijk herken-
baar en humoris-
tisch. Om snel 
even op te pakken 
en een klein stukje 
in te lezen. 
Taal is er natuur-
lijk om elkaar din-
gen duidelijk te 
maken en beter te 
begrijpen. De Ne-
derlandse taal is 
ook belangrijk in 
onze kerk. Vroeger 
domineerde het 
Latijn.  

Doordat mensen door de tijd veranderen, gebeurt 
er met de taal ook van alles. Iedereen zegt andere 
dingen en woorden dan jaren geleden. Een paar 
voorbeelden: Oké is het nieuwe ja-woord. Niet bij 
de Burgerlijke Stand natuurlijk. Verder wordt het 
vaak verkeerd gebruikt. Laatst beschreef iemand 
een droevige situatie, vanuit de toehoorders klonk: 
“Oké”, waarna de man in woede ontstak. 
“Helemaal niet oké, het is vreselijk!” zei hij. 
Kortom, het woordje oké wordt ondoordacht ge-
bruikt. Het is zo gewoon geworden, dat je het je-
zelf niet meer hoort zeggen. 
Nog zo'n modewoord, dat met name door politici 
gretig gebruikt wordt, is het woord helder. 
Vroeger hoorde het woord bij de was en kleuren. 
Tegenwoordig is het een soort toverwoord bij de-
batten en algemene beschouwingen. Als een politi-
cus zegt: Voorzitter, laten we dit helder krijgen, 
weet je dat er een moeilijk verhaal komt. Er zijn 
nog veel meer irritante woorden en uitspraken. 
Best wel, doe even relaxed, bizar, heftig, toch, on-
wijs gaaf, het gaat nergens over, we gaan dat op-
pakken.  
En dan zo'n vraag: alles goed met de kids? Brr…  
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DOOR U VOOR U (2) 



 

kids is al een eng woord en alles is wel veel van 
het goede. Toch hoor ik het mezelf tot mijn schrik 
ook weleens zeggen.  
En over de Sint gesproken. Zouden de kinderen de 
oude liedjes nog zingen? Met al die woorden erin 
die wij vroeger al onbegrijpelijk vonden. Gard, 
roe, appeltjes van Oranje, kaatsenballen, gewis, 
makkers, staakt uw wild geraas? Ik vind het wel 
een leuk feest, hoor! Cadeaus, rijmen, lootjes trek-
ken. Wij zijn ooit heel lang daarmee bezig ge-
weest, elke keer had iemand zichzelf. Toen de klus 
eindelijk geklaard was, keek een net binnenko-
mend vriendje op het lootje van onze dochter en 
zei luid: Jemig, je vader! We waren even niet zo 
blij met hem. 
En dan de gedichten. Een mooie gelegenheid om 
anoniem iets liefs of vermanends te schrijven. 
Nou ja, anoniem- degene die het vers geschreven 
had ging bij het voorlezen op het puntje van de 
stoel zitten en verbeterde zonodig bij haperingen 
en versprekingen tijdens het oplezen. Het mooiste 
van al die rijmen is het taalgebruik. Soms klopte 
het niet helemaal, soms helemaal niet, soms waren 
ze heel mooi. Met plezier las ik sommige gedich-
ten nog een keer. 
  
Gesprekken  

Wat mij soms kan raken zijn flarden van gevoerde 
gesprekken door voorbijgangers buiten op straat of 
in het openbaar vervoer. Laatst liepen twee nogal 
woest uitziende knapen op (niet in!) de Hoogstraat. 
Een van hen zei: ‘Ik heb altijd fucking ruzie met 
mijn zus, maar diep in mijn hart hou ik veel van 
haar, weet je’. Ontroerend, toch! 
Laatst nam ik de metro vanaf Rotterdam. Vanwege 
de grote drukte stond iedereen zo dicht op elkaar, 
dat de vrouw wier telefoon ging, deze maar met 
moeite tevoorschijn kon wurmen. 
Ze ontstak snel in woede; nou zeg, ben je nou hele-
maal gek, geef je ze nou alweer pannenkoeken? 
Altijd als ze bij jou zijn krijgen ze junkfood, patat, 
pannenkoeken. En ik maar proberen gezonde an-
dijvie en spinazie bij ze naar binnen te krijgen. Ik 
kom ze gelijk halen, als je dat maar weet, sukkel! 
Nog steeds kwaad belde ze denk ik, haar moeder. 
Ma, raad eens wat hij die kinderen te eten geeft? 
Iedereen in de metro wist het inmiddels wel, we 
kregen het hele verhaal nog eens. 
Inmiddels waren we in Schiedam, het liep tegen 
etenstijd, ik had wel trek in een pannenkoek. 
Heeft u inmiddels trek gekregen in het boek van 
Paulien Cornelisse over taal: Lees smakelijk!! 
 

Liesbeth Dingenouts 
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Een mooi kerstfeest voor iedereen 
Doet u mee? 
Met kerstmis staan we vaak extra stil bij de noden 
van onze naasten. Dit jaar is gekozen om de Ad-
vent-/Kerstactie te houden ten bate van onze naas-
ten dichtbij. In de Advent en met Kerstmis zullen 
we in onze gemeenschap goederen en etenswaar 
verzamelen voor de Voedselbank. Misschien krijgt 
u wel een kerstpakket en gebruikt u daar niet alles 
van. Of wellicht vindt u het aardig om bij het 
boodschappen doen, ook iets lekkers te kopen voor 
de feestdagen van een ander. We hopen op een 
prachtige hoeveelheid spullen om veel mensen blij 
te kunnen maken.  
 

De Voedselbank is de laatste tijd enorm gegroeid. 
Waar het eerst een beperkte groep was die een be-
roep deed op de Voedselbank, is het de laatste ja-
ren een steeds rijker geschakeerde groep mensen 
geworden. Ook veel gezinnen bevinden zich onder 
deze groep. U doet toch ook mee met deze Advent-
/Kerstactie? 
 

Hoe doet u mee? 
U neemt in de Advent of met Kerstmis (tot eerste 
kerstdag) houdbare artikelen mee naar de kerk of 
pastorie. Het mogen artikelen zijn speciaal voor de 
feestdagen, maar dat hoeft niet.  
Het maakt niet uit hoeveel artikelen u bijdraagt. 
Alle kleine beetjes helpen. De pastoraatsgroep zal 
zorgen dat de spullen op plaats van bestemming 
komen. Dan wordt het een mooi kerstfeest voor 
iedereen! Heeft u nog vragen? Bel dan met Marian 
Bergwerf 4737879 of met Jolanda Konings 
4264417 

 

de pastoraatsgroep  
 

 
 
 
 

Kerstmuziek door de eeuwen heen 
Kerstmis... de geboorte van Christus... de geboorte 
des Heren... de evangelisten vertelden als oogge-
tuigen van het gebeuren in de stal van Bethlehem, 
van de ster die de drie wijzen uit het oosten naar 
het kind in de kribbe wees, van de herders die het 
kind aanbaden. Hun verhalen zijn op velerlei wijze 
verklankt en wij, mensen van de 21ste eeuw, zin-
gen de oude liederen nog steeds in de kerk, waar je 
het ook maar kunt bedenken, altijd met overgave. 
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Ook al is de oorsprong en de intentie van de verha-
len wat op de achtergrond geraakt, wij willen ons 
ter verhoging van de feestvreugde met veel muziek 
omgeven. De kerkdeuren staan open voor de sa-
menzang. 
Graag neem ik u mee - soms heel ver terug in de 
tijd - waar in Middeleeuwen en Renaissance het 
accent ook op de tijd van de verwachting lag; 
"Advent". 
We speuren naar liederen waar we een mengeling 
van talen tegenkomen, zoals "In dulce jubilo - alfa 
est en o" - en soms, zeggen we met een glimlach, 
waren kleine aanpassingen nodig, om hetzelfde 
lied in de protestantse kerkzang op te nemen. 
We laten ons meeslepen met de rijke klanken in 
Barok en Romantiek en vieren de kerstnacht met 
de herders op Corsica. Ook componisten van de 
20ste eeuw verklankten hun gedachten bij het 
feest. 
Bekende en onbekende kerstmuziek - laat u verras-
sen! Graag tot ziens, 
 

Gertrude Egbers 
Waar: pastorie Heilig Hartkerk 
Wanneer: woensdag 19 december, van 14.00 tot 
16.00 uur.  
Kosten: € 5,-  
Informatie en opgeven: 06 – 48 40 57 75  

 
 
 

 
 

Inschrijven kinderen Eerste Communie 2013 
In de vorige Gorzenklok hebben wij u uitgebreid 
informatie verschaft over de voorbereiding van de 
Eerste Communie.  
In deze Gorzenklok nogmaals een korte oproep 
aan ouders van kinderen, die op 7 april 2013 mee 
willen doen aan die feestelijke viering.  
Kinderen uit de groepen 4 of hoger van de basis-
school die gedoopt zijn, zijn welkom om mee te 
doen met het project en aansluitend hun Eerste 
Communie te doen. 
De kinderen worden voorbereid op zes dinsdag-
middagen in de H. Hartkerk (16.00 - 17.45 uur), 
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de ou-
ders op een zondagmiddag, en twee bijeenkomsten 
ná de Eerste Communie. 
De zaterdag vóór de grote dag zullen we een gene-
rale oefening houden in de kerk. Dit alles kunt u 
terugvinden op de Eerste Communiekalender, te 
vinden op de site van de Heilig Hartkerk: 
www.heilighartkerk.nl  
Op woensdag 16 januari 2013 beginnen we met de 
eerste ouderavond (alleen voor de ouders). 

13 

COMMUNIEFEEST 



 

Deze avond begint om 20.00 uur in de pastorie van 
de H. Hartkerk. 
 

Wij willen uiterlijk 1 januari weten hoeveel com-
municantjes we kunnen verwachten.  
Meld uw kind dus vóór 1 januari  aan. 
Dat kan bij Janet Bisschop, tel. 010-4736056 of  
06-22235696. 
Mailen kan ook: jawobis@xs4all.nl  
 

 
 
 
 
 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 
Op zondag 25 november hield de Stichting Vrien-
den van de H. Hartkerk haar jaarlijkse bijeenkomst 
om betrokkenen bij te praten over de stand van za-
ken van ons kerkgebouw en de fondsenwerving. 
De Stichting zette uiteen wat er de afgelopen peri-
ode allemaal is gedaan voor het onderhoud van het 
gebouw en de herontwikkeling van het souterrain 
onder de kerk.  
Met de decembermaand voor ons, hebben we weer 
bijzondere activiteiten in het verschiet. Zo is er de 
traditionele Kerstlichtjestocht op de zondag voor 
kerstmis.  
Zoals gebruikelijk is de start bij Molen de Nolet 
om 5 uur, als het al lekker donker is.  
 

Deze maand is er geen wijklunch. Wel is er de 
kerstviering van de Zonnebloem. U leest er meer 
over elders in deze Gorzenklok.  
 

Ook zijn er natuurlijk de kerstvieringen. De ge-
zinsviering op kerstavond begint om 7 uur. Ieder-
een die met kinderen of kleinkinderen wil deelne-
men aan een prachtige kerstviering bedoeld voor 
het hele gezin, is van harte welkom. Natuurlijk zal 
het kinderkoor zingen.  
Wie het leuk vindt om mee te zingen kan contact 
opnemen met ondergetekende. We gaan er weer 
iets moois van maken! 
 

Op kerstavond is de Nachtmis om kwart over 10. 
Om 10 uur begint het kerstliederen zingen.  
 

In deze kersttijd willen we graag extra denken aan 
onze naasten. Deze keer is gekozen voor onze 
naasten dichtbij. In de advent en kersttijd zamelen 
we goederen en etenswaren in ten behoeve van de 
Voedselbank. Doet u mee? U leest er uitgebreid 
over op pagina 12. 
 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen 
telefoon: 06 – 517 04 863  

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl 
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De dag van de mensenrechten is een dag die jaar-
lijks wereldwijd wordt gevierd op 10 december. 
Deze datum werd gekozen door de Verenigde Na-
ties ter viering van het feit dat op 10 december 
1948 de Universele verklaring van de rechten van 
de mens werd aangenomen door de Algemene ver-
gadering. De viering werd ingesteld in 1950, toen 
de vergadering alle landen die lid waren van de 
VN uitnodigde om deze gebeurtenis te vieren. 
De dag is een hoogtepunt op de kalender in het VN
-hoofdkwartier in New York City. Elke vijf jaar 
wordt op deze dag de mensenrechtenprijs van de 
Verenigde Naties uitgereikt. Veel andere mensen-
rechtenorganisaties, zoals Amnesty International, 
grijpen deze dag aan om nog eens extra aandacht 
te vestigen op aandachtspunten, of om eigen pres-
taties op het gebied van mensenrechten te vieren. 
Wereldwijd is er slechts 1 uitzondering op de da-
tum waarop de dag wordt gevierd. In Zuid-Afrika 
viert men de dag op 21 maart ter nagedachtenis 
aan het Bloedbad van Sharpeville. 
 

bron: Wikipedia 
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Maandag 24 december 19.00 uur 

GEZINSKERSTVIERING 
(Woord- en Communiedienst) 

voorganger: pastor Kees Koeleman 
m.m.v. het kinderkoor  
o.l.v. Jolanda Konings. 

Piano/orgel: Henry de Wolf 
kerk open: 18.30 uur 

kerstliederen vanaf: 18.45 uur 
  

Maandag 24 december 22.15 uur 

NACHTMIS  
voorganger: pastoor A.A. van Well 

m.m.v. het H. Hartkoor o.l.v. Jolanda Konings 
orgel: Henry de Wolf 
kerk open: 21.45 uur 

kerstliederen vanaf: 22.00 uur 
  

Eerste Kerstdag 25 december 9.30 uur 
WOORD- EN COMMUNIEDIENST 
voorganger: pastor Kees Koeleman 

m.m.v. het H. Hartkoor 
  

Tweede Kerstdag 26 december 9.30 uur 
WOORD- EN COMMUNIEDIENST 

in de pastorie 
voorganger: Corry Smits 

 
 (Wijzigingen voorbehouden; zie volgende Gorzenklok) 
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.Op 30 november voor de laatste keer dit jaar een 
film in de Pastorie. 
Een Franse dit keer: Il y a longtemps que je t'aime  
(Ik hou sinds lang van je). De eerste film van 
schrijver Philippe Claudel.  
Juliëtte heeft lang in de gevangenis gezeten en 
komt na haar vrijlating inwonen bij haar zus Léa 
en haar gezin. Het contact tussen de zussen is ver-

waterd en de komst van  
Juliëtte zorgt voor 
spanningen. Hoe goed 
kennen de zussen el-
kaar eigenlijk? Wat be-
tekent iemand voor de 
ander - en mensen voor 
elkaar? Volgens regis-
seur Claudel gaat de 
film over 'de kracht van 
vrouwen, over hun mo-
gelijkheden om iedere 
kant op te gaan, om op-
nieuw iets op te bou-

wen, om herboren te worden'. Een spannend maar 
vooral ontroerend verhaal, dat je niet onberoerd 
laat.  
Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur.  
Toegang: een vrijwillige bijdrage. 
 

 
 
 
 
 

 

 

16 

HUMOR 

FILMAVOND 



 

 

DE GORZENKLOK  

DIGITAAL 
 

Wilt u de Gorzenklok (ook) per  
e-mail ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar: 
redactie@heilighartkerk.nl 
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WIE HELPT ONS MEE 

DE KERK TE 

VERSIEREN VOOR 

KERSTMIS? 

Kijk op blz. 7 

Rijwielspeciaalzaak 
 

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

Zeg het met 
met bloemen 
van… 

 

Bloemen en Planten 

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

3114 CC  Schiedam-Zuid 



 

 
parochie De Goede Herder, 

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

adres:      Lekstraat 55,  3114 SC  Schiedam   
telefoon:    010 - 4 26 86 48 
internetsite:  www.heilighartkerk.nl  
e-mail:  info@heilighartkerk.nl   
gironummer: 21385 t.n.v.  
   Parochie DGH - H.Hartkerk 
   te Schiedam 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pastoraal team: Charles Duynstee, Coert Biesjot,  
 Lidwien Meijer, Kees Koeleman, 

bereikbaar via de pastoraatsgroep. 
 Parochie De Goede Herder:  
 Singel 104, 3112 GS  Schiedam 

 secretaris@goedeherderparochie.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTORAATSGROEP  H. HART 
voorzitter:   Coert Biesjot, pr. 
secretaris:   Marian Bergwerf  (010-4737879)  
coördin. liturgie: Corry Smits     (010-4268711) 
lid:       Jolanda Konings  (010-4264417) 
lid:       vacature 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

BEHEERCOMMISSIE H. HART 
lid (coördinatie): Henry de Wolf   (010-4264417) 
postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mailadres:   info@heilighartkerk.nl   
        (e-mail privé: henry@de-wolf.nl ) 
lid (financiën): Louis van Poppel  (010-4730757) 
lid (gebouwen): Cokke Lansbergen   (010-4264198) 
lid (vrijwilligers): Liesbeth Dingenouts  (010-4269017) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REDACTIE GORZENKLOK 
redactieadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
        redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:  Liesbeth Dingenouts, Henk de Heer, 
        Ted Konings (06-48405775), 
         Hans Ronteltap, Henry de Wolf 
opmaak en druk: Henk de Heer, Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: 
vóór de 12e van de maand augustus 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave misintenties: Henk de Heer  (010-4347475) 
          e-mail: henk@hdeheer.nl  
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam 
Bestuur: 
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), 
Jack de Rond (penningmeester), Jolanda Konings (lid), 
Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid) 
 

Postadres:    Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:       vrienden@heilighartkerk.nl  
Rekeningnummer: Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. 
          Stichting Vrienden van de 
         Heilig Hartkerk te Schiedam 
------------------------------------------------------------------------------------—--

English speaking Catholic community 
dienst:       zondag 11.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


