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Verschijningsfrequentie de Gorzenklok 

Welhaast ongemerkt zijn we aanbeland in de 25e 
jaargang van de Gorzenklok.  
De vijfhoofdige redactie heeft een veelvoud aan 25 
dienstjaren erop zitten. Twee van de oprichters zit-
ten nog steeds in de redactie, waarvan één onon-
derbroken! Zullen veel bladen ons dat nadoen? De 
continuïteit in de redactie weerspiegelt zich in De 

Gorzenklok. Wat niet betekent dat er in de nabije 
toekomst niets zal veranderen. 
  

Vorige maand heeft u het tweede nummer van het 
nieuwe parochieblad Kerk aan de Waterweg ont-
vangen. Dit blad zal voortaan vier keer per jaar 
verschijnen.  
Het bestuur van parochie De Goede Herder heeft 
besloten dat de bladen van de deelgemeenschappen 
(voor ons: De Gorzenklok), niet op dezelfde tijd 
zullen verschijnen als het gemeenschappelijke blad 
van De Goede Herder. Dus als Kerk aan de Water-

weg verschijnt, slaat de Gorzenklok die maand 
over. 
 

Beide bladen hebben een andere insteek en vullen 
elkaar prima aan. Het parochieblad Kerk aan de 

Waterweg bevat informatie die voor alle deelge-
meenschappen interessant is en er staan artikelen 
in die op onderwerpen wat dieper ingaan. Ons blad 
De Gorzenklok heeft een andere focus: aandacht 
op activiteiten die in en rond de Gorzenkerk plaats-
vinden.  
Beide bladen zullen in de toekomst naast elkaar 
blijven bestaan. 

In onze deelgemeenschap zullen de drie resterende 
nummers van 2013 van het blad Kerk aan de Wa-

terweg rond de maandagen 6 mei, 2 september en 
2 december 2013 worden verspreid. De deadlines  
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VAN DE REDACTIE 

Gorzenklok 
Maand(en) Sluitingsdatum 

Jaarg. Nr. 

25 3 maart 2013 12 februari 

25 4 april-mei 2013 12 maart 

25 5 juni-juli 2013 12 mei 

25 6 aug-sept 2013 12 juli 

25 7 oktober 2013 12 september 

25 8 nov-half dec ‘13 12 oktober 

26 1 kerst ’13 - jan ‘14  8 december 

26 2 februari 2014 12 januari 



 

voor kopij van Kerk aan de Waterweg zijn: 7 april, 
4 augustus en 3 november. 
 

Om tot een doorlopende agenda te komen, bete-
kent dat dat De Gorzenklok uit gecombineerde 
nummers zal bestaan, net als ons vakantienummer 
en ons kerst/januari-nummer (zie schema).  
De Gorzenklok zal voortaan 8 keer per jaar ver-
schijnen. Degenen die kopij inleveren voor de 

Gorzenklok wordt vriendelijk verzocht rekening te 
houden met de sluitingstermijnen van de nummers. 

Met vriendelijke groet, 
de redactie van De Gorzenklok 

 
 
 

 

 

 

Foto’s en aquarellen van Cor Post  
Op woensdag 13 februari om 16.30 uur vindt de 
opening plaats van een nieuwe expositie in inloop-
huis DE WISSEL, Broersveld 123b. 
Deze expositie toont prachtige natuurfoto’s met 
onder andere herten op de Veluwe en aquarellen 
met als thema ‘Natuur’. 
 

Over de kunstenaar: 
Cor Post (1925) was al jong met tekenen bezig, 
met z’n vriend trok hij er op uit om te tekenen in 
de natuur, een groot natuurliefhebber is hij z’n hele 
leven gebleven. 
 

Met z’n vrouw ging hij op pad, beiden in camou-
flagekleding, om te fotograferen met name op de 
Veluwe. Zij had een verrekijker bij zich en hij een 
fototoestel met telelens en zo maakten ze prachtige 
opnames van o.a. herten in hun natuurlijke omge-
ving! 
 

In z’n werkzame leven had Cor Post ook met teke-
nen te maken, maar dan in technische zin. Hij 
werkte bij een bruggenbouwer, waar hij voorman 
was en de technische tekeningen controleerde.  
In z’n vrije tijd bleef hij tekenen, schilderen en 
aquarelleren. 
Na z’n pensionering, 26 jaar geleden,  ging hij zich 
echt op z’n hobby werpen, richtte hij de tekenclub 
‘Eigen Werk’ op en gaf daar les. Twee jaar gele-
den is hij daar mee gestopt wegens ernstige ziekte 
van zijn vrouw. 
 

Inloophuis DE WISSEL is een initiatief van de 
kerken in Schiedam en is voor bezoekers open op 
woensdag, donderdag- en vrijdagmiddag van  
14.00 tot 16.00 uur alsmede op de eerste zaterdag-
middag van de maand. 

2 

WISSEL 



 

 
 
 

 
 

Zondag 3 februari 
Johannes Dominicus Fredericus Companus, 
Franciscus Laurentius Geerders, 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 10 februari 
Ouders Engering – Hersbach en zonen, Franciscus 
Laurentius Geerdes, Nellie Kouwenhoven, Petrus Ja-
cobus 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 17 februari 

Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Van der Pas – 
Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler  
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en  
weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 
 

Zondag 24 februari 

Franciscus Laurentius Geerdes, Petrus Jacobus 
van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, 
Piet van Potten, Ben Schueler,  
Cornelis Magtildus Ronteltap  
en voor alle overleden pastores, vrijwilligers en  
weldoeners van onze geloofsgemeenschap. 

 
 
 
 
 

Zaterdag 19 januari heeft een groep van zeven vrij-
willigers de elektrische installatie van het souter-
rain grondig onder handen genomen. ’s Ochtends 
om 9.00 uur werd gestart met het werk en ’s 
avonds om 22.00 uur werd de deur pas dichtge-
trokken. Drie van de vrijwilligers zijn elektromon-
teur, dus de benodigde kennis was in overvloed 
aanwezig. Waar mogelijk werd materiaal herge-
bruikt, zodat de totale kosten van de operatie onder 
de 150 euro bleven. 
De ruimtes bij de achteringang waren al een aantal 
jaren prima verlicht. Vanaf heden zijn ook alle 
grote zalen en gangen (opnieuw) van verlichting 
voorzien en zelfs in de voormalige toiletgroepen 
brandt weer licht. 
Bedankt: Frank, Henry, John, John, Peter, Ronald 
en Tobias!  
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MISINTENTIES 

DANKWOORD 



 

 
 
 
 
 

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK 

Bent u de kou een beetje goed doorgekomen? 

De vieringen in onze kerk vinden tijdens de 

koude logischerwijs in de pastorie plaats. 

Evenals de vieringen van de Engelstalige ge-

meenschap om 11 uur.  
 

Terugkijkend op de afgelopen periode mogen we 
zeggen dat we een mooie Advent en Kerst moch-
ten beleven. In de week voor kerstmis waren er 
vele activiteiten die een breed publiek trokken, va-
riërend van de lezing over kerstmuziek en de kerst-
viering van de Zonnebloem tot de Kerstlichtjes-
tocht.  
 

De Lichtjestocht door de wijk kende grote belang-
stelling. Ruim 45 kinderen en zo’n 60 ouders en 
grootouders liepen mee in de stoet. Onderweg 
kwamen zij herders, koningen en niet te vergeten 
twee sterretjes tegen die hielpen om de weg te vin-
den. De kinderen hadden veel cadeautjes voor het 
kerstkind meegenomen, zoals elk jaar bestemd 
voor kinderen in noodgebieden.  
 

Ook waren er natuurlijk de kerstvieringen van de 
basisscholen. Deze drie vieringen brachten bij el-
kaar zo’n 2000 personen naar onze kerk.  
 

Op kerstavond was er de mooie nachtmis, de zeer 
drukbezochte gezinskerstviering en er was de vie-
ring op eerste kerstdag. Ook bijzonder was de Ad-
ventsactie; dit keer geen inzameling van geld maar 
van levensmiddelen die via de Voedselbank op 
plek van bestemming kwamen. Er werden zelfs 
hele kerstpakketten binnengebracht! De organisatie 
van de Voedselbank belde na uitreiking van de le-
vensmiddelen nog even apart op om te bedanken. 
Het was voor de mensen een klein extraatje in de 
kersttijd.  
 

Vooruitkijkend op de kerkelijke kalender zien we 
dat Pasen en dus ook de 40-dagentijd vroeg vallen. 
Aswoensdag is dit jaar al op 13 februari. In de vas-
tentijd zullen we weer een vastenmaaltijd houden 
en ook is er weer kindernevendienst waar de kin-
deren de evangelielezing uit de kinderbijbel zullen 
horen en gaan knutselen ten bate van de vastenac-
tie. U leest er meer over op blz. 15. 
  

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

e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl  
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H. HARTKERK FOREVER! 



 

 
 
 
 

 

Afscheid Jack de Rond 

Op vrijdag 7 december 
hebben we met het 
Stichtingsbestuur af-
scheid genomen van on-
ze penningmeester Jack 
de Rond. Jack had al 
enige tijd geleden aan-
gegeven het penning-
meesterschap over te 
willen dragen.  
Onder het genot van een 
gezellig etentje in “De Kleine Visser” – betaald 
door de overige bestuursleden - hebben we nog 
eens teruggeblikt op de afgelopen jaren.  
Jack was in 2004 een van de oprichters van de 
Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk en een 
zeer gedreven en gewaardeerd bestuurslid. Kern-
waarden voor Jack zijn integriteit en nauwkeurig-
heid, eigenschappen die uiteraard cruciaal zijn 
voor een goede penningmeester. 
Naast zijn algemene taak als bestuurslid heeft Jack 
heeft met grote deskundigheid de fondswerving 
begeleid, jaarverslagen opgesteld en altijd met een 
kritische blik gekeken naar besluiten over uitga-
ven.  
Ook het opstellen van de jaarlijkse brieven aan de 
donateurs was bij Jack in goede handen. 
Wij wensen Jack veel succes bij zijn verdere acti-
viteiten. 
 

Vacature en souterrain 

Met het vertrek van Jack is een vacature van pen-
ningmeester ontstaan. Kandidaten kunnen zich 
melden bij Jan Bekkers. Geef ook even een seintje 
als u geschikte kandidaten kent, die dit mogelijk 
zouden willen doen. 
Het Stichtingsbestuur gaat inmiddels verder met 
het onderzoeken van opties om het souterrain weer 
in de oude staat terug te brengen.  
Zoals toegelicht in de bijeenkomst op 25 november 
is verhuur of verkoop van de pastorie een van de 
opties om hiervoor geld te genereren.  
Zodra hierover meer duidelijkheid komt zullen wij 
u uiteraard informeren. 
 

Jan Bekkers 
  

voorzitter Stichting Vrienden van de H. Hartkerk 
e-mail: vrienden@heilighartkerk.nl  
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VRIENDENSTICHTING 



 

 
 
 
 

Vrijdag 1 februari  Eerste Vrijdag 
 

Zondag 3 februari 
Vierde zondag door het jaar 

H. Blasius 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met samenzang en 
orgelspel van Nel de Heer.  
Voorganger: Corry Smits 
Jeremia 1,4-5+17-19 / Lucas 4,21-30 

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

Dinsdag 5 februari  H. Agatha 

Om 20.00 uur lezing over gebed, bidden en medi-
tatie van Lidwien Meijer in de pastorie. 
 

Woensdag 6 februari 
Om 09.30 uur Woord– en Communiedienst in de 
pastorie. Voorganger: Corry Smits 
 
Vrijdag 8 februari  Filmavond (zie blz. 14) 

 

Zondag 10 februari 
Vijfde zondag door het jaar 

Om 09.30 uur Woord- en Com-
muniedienst met zang van het  
H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: pastor Lidwien Meijer 

Jesaja 6,1-2a+3-8 / Lucas 5,1-11 

Na de dienst wordt u de bekende Amnesty Interna-
tional-envelop aangeboden om mee te doen aan de 
schrijfactie. 
 

Maandag 11 februari 
Om 19.30 uur komt de beheercommissie bijeen in 
de pastorie.   
 

Dinsdag 12 februari   
Vastenavond 
 

Woensdag 13 februari  Aswoensdag 

Vasten- en onthoudingsdag 
Begin van de Vastenaktie 
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AGENDA 

Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken 
ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad 
uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd 
was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden 
tussen hen door en vertrok.  Lucas 4,28-30 

Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg 
hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en 
gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was op-
gehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep 
water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 
Lucas 5,3-4 



 

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst in de 
pastorie. Voorganger: Franck Baggen 
 

Donderdag 14 februari 
H. Valentijn, dag van de vriendschap 
 

Zondag 17 februari  
Eerste zondag van de Veertigda-

gentijd 

Om 09.30 uur Eucharistieviering 
met samenzang en orgelspel. 
Voorganger: pater Bauman 

Deuteronomium 26,4-10 / Lucas 4,1-13 

 
 

Dinsdag 19 februari 
Om 12.00 uur is er weer de wijklunch in de pasto-
rie. Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of 
bij Ted Konings (06-48405775) 
 

Woensdag 20 februari 
Om 09.30 uur Woord– en Communiedienst in de 
pastorie. Voorganger: Corry Smits 
 

Zaterdag 23 februari  H. Polycarpus 
 

Zondag 24 februari 
Tweede zondag v. d. 40-dagentijd 

Om 09.30 uur Woord- en  Com-
muniedienst met zang van het H. 
Hartkoor. Voorganger: pastor 
Kees Koeleman 

Genesis 15,5-12+17-18 / Lucas 9, 28b-36 

 

Woensdag 27 februari 
Om 09.30 uur Woord– en Communiedienst in de 
pastorie. Voorganger: Corry Smits 
 
 

 
 
 
 

 

Wacht niet op een goede dag, 
maak er een! 
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SPREUK VAN DE MAAND 

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jor-
daan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond 
in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd 
gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen 
verstreken waren, had hij grote honger. Lucas 4,1-2 

Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met 
Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Ter-
wijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn 
gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden 
er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en 
Elia.  Lucas 9,28b-30 
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Baten Begroting 2013 Begroting 2012 

Bijdragen parochianen     
kerkbijdrage  17.500,00  16.000,00 
collecten eigen kerk     9.500,00    10.500,00 
misintenties  1.500,00  2.000,00 
huwelijken  0,00  0,00 
uitvaarten  1.500,00  1.800,00 
overige kerkelijke diensten  100,00  100,00 
misboekjes  500,00  650,00 
verkoop kaarsen  2.000,00  2.250,00 
giften/incidentele bijdrage  0,00  500,00 
rommelmarkt  3.750,00  3.750,00 

TOTAAL PAROCHIANEN  36.350,00  37.550,00 
Opbrengst uit bezittingen     

kerk  5.000,00  5.000,00 
verhuur kelder  1.000,00  1.000,00 
pastorie  1.500,00  1.500,00 
rente  750,00  1.000,00 

TOTAAL BEZITTINGEN  8.250,00  8.500,00 
TOTAAL INKOMSTEN  44.600,00  46.050,00 
      

Lasten     

Afdracht parochie DGH     
pastores, activiteiten, bisdom  21.000,00  18.000,00 

Kerkgebouw     
onderhoud  500,00  1.000,00 
energiekosten  2.500,00  2.500,00 
verzekeringen  3.500,00  2.600,00 
voorziening onderhoud  2.000,00  2.000,00 

Pastorie     
onderhoud  1.000,00  1.500,00 
energiekosten  4.500,00  4.500,00 
verzekeringen  500,00  1.000,00 
voorziening onderhoud  1.000,00  1.000,00 

Kosten eredienst     
altaarbenodigdheden  750,00  1.250,00 
offerkaarsen  900,00  900,00 
misboekjes    750,00   1.000,00 
koren  2.000,00  2.500,00 
overige kosten  200,00  250,00 

Kosten pastoraal     
parochiemededelingen  1.000,00  1.500,00 
werkgroepen  300,00  300,00 
parochieavonden  500,00  500,00 
cursuskosten  200,00  200,00 
overige kosten pastoraal  100,00  100,00 

Verplichte bijdragen     
bisdom  0,00  1.500,00 

Beheerskosten     
administratiekosten  150,00  100,00 
porti / telefoon  400,00  800,00 
kosten kerkbijdragen  250,00  250,00 
abonnementen  250,00  500,00 
bankkosten  150,00  150,00 
overige kosten     0,00     0,00 

Voordelig saldo  200,00  150,00 
TOTAAL LASTEN  44.600,00  46.050,00 

afgedragen collecten voor 
derden  -  - 

Begroting voor boekjaar 2013 (en 2012) 

   = zie ook de toelichting = 
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Baten R&V 2012 R&V 2011 
Bijdragen parochianen     

kerkbijdrage  16.970,00  16.917,00 
collecten eigen kerk  11.147,00    9.957,00 
misintenties  1.603,00  1.154,00 
huwelijken  0,00  0,00 
uitvaarten  995,00  1.990,00 
overige kerkelijke diensten  473,00  420,00 
misboekjes  500,00  664,00 
verkoop kaarsen  1.890,00  2.187,00 
giften/incidentele bijdrage  0,00  50,00 
rommelmarkt  3.621,00  4.235,00 

TOTAAL PAROCHIANEN  37.199,00  37.574,00 
Opbrengst uit bezittingen     

kerk  5.740,00  3.850,00 
verhuur kelder  693,00  1.161,00 
pastorie  3.117,00  2.374,00 
rente  2.434,00  1.589,00 

TOTAAL BEZITTINGEN  11.984,00  8.974,00 
TOTAAL INKOMSTEN  49.183,00  46.548,00 
      

Lasten     

Afdracht parochie DGH     
pastores, activiteiten, bisdom  21.719,00  15.855,00 

Kerkgebouw     
onderhoud     544,00 - 981,00 
energiekosten  1.657,00  2.339,00 
verzekeringen  3.406,00  3.658,00 
voorziening onderhoud  2.000,00  2.000,00 

Pastorie     
onderhoud     760,00     356,00 
energiekosten  4.600,00  4.620,00 
verzekeringen  710,00  527,00 
voorziening onderhoud  1.000,00  1.000,00 

Kosten eredienst     
altaarbenodigdheden  1.765,00  1.568,00 
offerkaarsen  1.107,00  888,00 
misboekjes       944,00    1.308,00 
koren  2.713,00  2.265,00 
overige kosten  351,00  99,00 

Kosten pastoraal     
parochiemededelingen  2.556,00  984,00 
werkgroepen  150,00  0,00 
parochieavonden  129,00  444,00 
cursuskosten  0,00  756,00 
overige kosten pastoraal  51,00  767,00 

Verplichte bijdragen     
bisdom  130,00  1.500,00 

Beheerskosten     
administratiekosten  436,00  102,00 
porti / telefoon  677,00  741,00 
kosten kerkbijdragen  171,00  712,00 
abonnementen  71,00  243,00 
bankkosten  259,00  221,00 
overige kosten     30,00  0,00 

Voordelig saldo  1.247,00  4.576,00 
TOTAAL LASTEN  49.183,00  46.548,00 

afgedragen collecten voor 
derden  905,65  1.153,85 

     Resultaat boekjaren 2012 en 2011 

   = zie ook de toelichting = 
 



 

 
 

 
 

 

Toelichting bij begroting 2013 

In deze Gorzenklok treft u de begroting 2013 van 
onze deelgemeenschap H. Hartkerk aan. In drie 
kolommen zijn achtereenvolgens opgenomen: de 
begrote inkomsten en uitgaven voor 2013 en de 
rekening en verantwoording van de werkelijke in-
komsten en uitgaven in 2012 en 2011. 
Sinds juli 2011 is het overkoepelende parochiebe-
stuur De Goede Herder eindverantwoordelijk voor 
de financiën van de zes deelgemeenschappen in 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Administra-
tief betekent dit dat enkele posten zijn verschoven. 
Zo verloopt de afdracht aan het bisdom via de pa-
rochie DGH en worden ook alle priesters en ge-
meenschappelijke activiteiten betaald via de nieu-
we parochie. Voorbeelden van deze activiteiten 
zijn: het “bronnenboekje” met activiteiten op het 
gebied van geloofsverdieping in alle kerken van de 
parochie, en het nieuwe parochieblad Kerk aan de 

Waterweg, waarvan u vorige maand het tweede 
nummer in de bus heeft gekregen. Momenteel kun-
nen niet al deze kosten door onze H. Hart-
deelgemeenschap nauwkeurig worden ingeschat. 
Toch wil de H. Hart-beheercommissie u rond de 
Aktie Kerkbalans 2013 graag inzicht geven in de 
financiën van onze deelgemeenschap. 
 

Aktie Kerkbalans, rommelmarkten, energiekosten 

Enkele opvallende posten tippen we hier graag even 
aan.  
Onder de inkomsten is de post Kerkbijdrage be-
groot op 17.500 euro. De afgelopen jaren hebben 
een lichte stijging laten zien in de opbrengst Kerk-
balans.  
De H. Hart-beheercommissie is blij te zien dat het 
voortbestaan van de H. Hartkerk belangrijk wordt 
gevonden en dat mensen de daad bij het woord 
voegen. Ook in 2013 hopen we weer op uw steun 
te mogen rekenen! 
Een andere belangrijke post betreft de rommel-
markten. Mede dankzij deze inkomsten schrijft 
onze deelgemeenschap nog steeds “zwarte cijfers”, 
iets waar we zonder meer trots op kunnen zijn. 
Hulde daarom aan de meer dan 30 vrijwilligers die 
de rommelmarkten mogelijk maken. 
Bij een vergelijking van de uitgaven over de laatste 
10 jaar valt het op dat we de energiekosten onder 
controle hebben gekregen: de jarenlange stijging 
van deze kosten is omgebogen. Natuurlijk vooral 
dankzij de oplettendheid van gebruikers van de  
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pastorie om de kachels op tijd terug te draaien en 
de verlichting uit te schakelen. Onze oproep aan de 
vrijwilligers: blijft oplettend ten aanzien van ons 
energieverbruik: het scheelt een hoop geld! 
Bij de post “parochiemededelingen” moet de op-
merking worden gemaakt dat er in december 2012 
voor een groot bedrag papier, enveloppen etc. is 
ingekocht. Dit papier wordt gebruikt voor de Gor-

zenklok, voor speciale misboekjes, voor brieven, 
voor het koor, etc. Met de huidige hoeveelheden 
papier en enveloppen kunnen we weer lange tijd 
vooruit!  
Uiteindelijk resteert er onder aan de streep een 
klein begroot bedrag van 200 euro als 'voordelig 
saldo'. 
 

de beheercommissie van de H. Hartkerk 
 

 
 
 
 
 

In januari 2013 werd voor de zesde keer de Dag 

van het Jodendom gehouden in Nederland. De Dag 

van het Jodendom beoogt kennis over het Joden-

dom onder christenen te bevorderen. Tevens wil 

dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en 

christenen stimuleren. 

Het christendom is ontstaan in het Jodendom van 

de eerste eeuw van onze jaartelling. Het christen-

dom kan daarom niet los gezien worden van de 

joodse Bijbel. 
 

Velen van ons schijnen te denken dat het geloof 
een handige doorsteek is naar het mysterie van 
God over de eindeloze, duizelingwekkende snel-
weg van kritische speculatie. De waarheid is dat 
het geloof geen weg is maar het banen van een 
weg, van de doorgang van de ziel die voortdurend  
moet worden gegraven door bergen van ongevoe-
ligheid heen.  
Het geloof is noch een gift die wij onverdiend ont-
vangen, noch een schat die wij onopzettelijk aan-
treffen. De kunst ons actief van God bewust te 
zijn, de kunst Zijn aanwezigheid in ons dagelijks 
leven aan te voelen, die kunst kan niet zomaar 
worden aangeleerd.  
Gods genade resoneert in ons leven als staccato ge-
speelde muziek. Alleen door de ogenschijnlijklosse 
noten vast te houden, verwerven wij het vermogen 
het thema te vatten. 

 
Abraham Joshua Heschel, De mens is niet alleen.  

De ervaring van Gods aanwezigheid 
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Voetstapjes in de sneeuw 
Vorst en sneeuw zorgen voor slecht begaanbare 
straten en trottoirs, vooral voor ouderen niet 
prettig. Er zijn kou en gladheid, maar die witte 
wereld blijft toch een prachtig gezicht. Sneeuw-
ballen gooiende kinderen, kinderen die sleetje 
rijden en schaatsen bij Van Vliet op de met licht-
jes versierde ijsbaan. Leuk toch! Ze komen thuis 
met rode konen en tintelende handen in 
(centraal) verwarmde huizen. Vroeger was dat 
wel anders.  
In de jaren vijftig stond in de huiskamer een ko-
lenkachel, die elke dag opnieuw als je uit je bed 
kwam met houtjes en papier aangestoken moest 
worden. Onze slaapkamers waren ijzig koud en 
op de ramen stonden elke dag de mooiste ijs-
bloemen, die je 's morgens beademde om een 
kijkgaatje te maken. Dekens waren er nooit ge-
noeg en vaak legden we simpelweg een dikke jas 
bovenop. Kruiken met heet water en soms het 
warmgemaakte strijkijzer werden tussen de la-
kens gelegd.  
Elke week gingen we schoolzwemmen in het 
Sportfondsenbad in de B.K.-laan en als we te-
rugliepen naar school en het was onder nul, be-
vroren onze haren en ontstonden er dreadlocks 
van ijs, wat een leuk effect gaf als je je hoofd 
schudde. We gingen 'ijssie brouwen' en schotsen 
springen op de vijver in de Stadhouderslaan. 
Arm in arm en hard schreeuwend liepen we naar 
de overkant en degene die erdoor zakte werd 
meegesleept door de anderen. 
Op een slechte dag zakte ik door het ijs bij de 
Westerkade. Via de loopplank van een woonark 
wilden we het ijs op en hoewel het er een beetje 
bobbelig uitzag waagde ik als eerste de sprong. 
En ja hoor; er dwars doorheen. Als zevenjarige 
wist ik natuurlijk niet dat rondom een houten 
woonark het ijs losgehakt moest worden. Het is 
goed afgelopen.  
Schaatsen deden we op van die houten doorlo-
pertjes, die je met oranje banden aan je schoenen 
moest binden. Daarmee was je heel lang bezig, 
ze zaten te strak of te los en vervolgens liep je er 
meer naast dan dat je schaatste, maar lol hadden 
we wel. Als er sneeuw lag was iedereen al vroeg 
buiten en stonden er al snel sneeuwpoppen met 
ogen van eierkolen en neuzen van winterpenen. 
Vervolgens moesten die verdedigd worden tegen  
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sneeuwballen van concurrerende groepen. Ook 
in die tijd werd er nauwelijks gestrooid in de 
binnenstraten van de Gorzen. Wel tof omdat je 
dan met vrienden en vriendinnen goed kon slee-
ën.  
Je kon toen al met je slee van de Vlaardinger-
dijk. Het was erg druk. Dat is weinig veranderd. 
Mijn kleinzonen Sem en Sebastiaan gaan daar 
met hun vriendjes ook naar toe om plezier te 
hebben en te genieten van de winter. Maar de 
sneeuw kent nog meer voordelen. Ook voor de 
politie.  
Onlangs las ik de krant dat er een stel inbrekers 
aangehouden was. Na de melding hoefde de po-
litie slechts hun voetsporen in de sneeuw te vol-
gen om hen te pakken te nemen. De boeven had-
den natuurlijk nooit het boekje Voetstapjes in de 
sneeuw van W.G. van der Hulst gelezen!  
 

Liesbeth Dingenouts  
 

 

 
 

 
 

 

Wat is de kerk u waard?  
Het is bijna februari, dus wordt ook Aktie Kerkba-
lans weer gehouden in de Heilig Hart. De vaste 
ontvangers van de Gorzenklok treffen bij dit blad 
een uitnodiging aan om mee te doen. Compleet met 
acceptgiro. Beheercommissie en pastoraatsgroep 
hopen dat u de uitnodiging oppakt, uw mogelijkhe-
den nagaat en uw hart laat spreken en een mooi be-
drag overmaakt.  
Want Aktie Kerkbalans is van vitaal belang voor 
onze kerkgemeenschap. Bijna de helft van de jaar-
lijkse inkomsten van de Heilig Hart komen uit deze 
inzamelingsactie, zonder kunnen we niet. De afge-
lopen jaren is het samen met u gelukt om de 
opbrengsten van de actie iets te laten stijgen. Dat is 
nodig ook, want de kosten stijgen evenzeer - en ei-
genlijk iets harder. Bijgaand treft u de inkomsten en 
uitgaven van onze deelgemeenschap Heilig Hart op 
een rijtje. Om zich als u wilt, in te verdiepen - en 
we geven graag openheid van zaken. 
We zouden het zo fijn vinden als meer parochianen 
en mensen die meeleven met het Heilig Hart, een 
bijdrage overmaken. Dat is heel mooi bewijs dat u 
ons werk steunt. Als we ook op deze manier samen 
de schouders zetten onder onze geloofsgemeen-
schap, is dat de beste garantie voor een bloeiende 
toekomst. 
Zo staan we ‘Samen sterk voor de Gorzenkerk’!  
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Op vrijdag 8 februari is er wederom een Film in de pas-
torie. Dan draait 'De jongen in de gestreepte pyjama', 
een Brits-Amerikaanse film van Mark Herman. De film 
gaat over een 9-jarig jongetje dat in 1943 komt te wo-
nen op een plek die hem vreemd is, langs een heel 
groot hek. Het blijkt te gaan om het hek van een con-
centratiekamp. Het jongetje wordt vrienden met een 
jongetje aan de andere kant van het hek. En dat blijft 
niet zonder gevolgen. 

 
De film begint om 20.30 uur, toegang vanaf 20.00 uur. 
Voor een versnapering wordt gezorgd, een vrijwillige 
bijdrage in de kosten is welkom. 
 

 
 
 
 
 

De communiewerkgroep wil laten weten dat de eerste 
ouderavond van 16 januari niet is doorgegaan en is ver-
plaatst naar dinsdagavond 5 februari. Zelfde plaats en 
tijdstip: 20.00 uur in de pastorie van de Heilig Hart-
kerk. 
Kort daarop, zondag 10 februari zal dan om 16.00 uur 
de eerste gezamenlijke bijeenkomst van ouders met 
communicantjes zijn, waarna dinsdag 12 februari de 
communicantjes hun bijeenkomsten verder gaan. Op 
zondag 17 februari worden de communicantjes tijdens 
de viering aan u voorgesteld. Dit alles is ook terug te 
vinden op de communiekalender die u kunt vinden op 
de site van de kerk. 
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Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Janet 
(jawobis@xs4all.nl): 

telefoonnummer  06 22235696 of 010 4736056. 
 
 
 

 
 

Vastenactie – Nieuw leven 

Dit jaar loopt de Veertigdagentijd van 13 februari 
tot 31 maart. De Vastentijd is een tijd van bezin-
ning. Je kunt bij jezelf nagaan waar je ruimte voor 
wilt maken in je leven. Wat zit je in de weg? Dat is 
voor iedereen weer anders. Het is mooi om een 
voornemen te hebben voor in de Vastentijd, bijv. 
niet snoepen, minder TV kijken, minder auto rij-
den of achter de computer zitten. Dan komt er wel-
licht ruimte voor echte contacten - zoals met ande-
ren eten - voor gebed, voor meer lezen en bezin-
ning.  
 

Onze Heilig Hartgemeenschap sluit zich dit jaar 
opnieuw aan bij de Vastenactie Schiedam, Vlaar-
dingen, Maassluis. Centraal thema is Nieuw leven. 

Aan dit thema wordt invulling gegeven door ver-
schillende projecten te ondersteunen ver weg, maar 
ook in eigen regio. Overeenkomst tussen de pro-
jecten ver weg is de inzet voor het opbouwen van 
een nieuw leven, of het nu is als Christen in een 
moslimmaatschappij, of als baby in Malawi, waar 
het kindersterftecijfer nog zeer hoog is.  
Dichtbij gaat de opbrengst van de Vastenactie naar 
de pastorale zorg voor ex-gedetineerden in Rotter-
dam en naar hospice De Margriet aan de Vlaar-
dingse Vaart, dat in april open zal gaan.  
 

In onze gemeenschap zullen de kinderen in de 
Vasten samenkomen in de kindernevendienst en 
knutselen ten bate van de Vastenactie. Ook houden 
we op 6 maart een Vastenmaaltijd. Tijdens de zon-
dagvieringen hoort u meer over de Vastenactiepro-
jecten en ook in de Gorzenklok van maart, leest u 
er verder over.  
 

 
 
 
 
 

HERHAALDE OPROEP 

Gezocht: financieel beheerder H. Hartkerk 
De Beheercommissie van de H. Hartkerk is op 
zoek naar een opvolger van haar Lid Financiën 
(ook wel financieel beheerder genoemd, of in de 
volksmond: penningmeester). Dit omdat de ge-
waardeerde huidig financieel beheerder, de heer  
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Louis van Poppel, binnenkort de H. Hartbeheer-
commissie zal verlaten. 
 Met de komst van het overkoepelende bestuur 
van onze parochie De Goede Herder, is de taak van 
de financieel beheerder H. Hartkerk sterk vereen-
voudigd. De salarissen van het personeel en de uit-
gaven voor de gebouwen (denk aan verzekeringen 
e.d.) en de spaarrekeningen worden tegenwoordig 
verzorgd door de overkoepelende penningmeester. 
 

De overblijvende taken van een financieel beheer-
der zijn: beheer van de gelden (waaronder de col-
lecten en overige kerkelijke inkomsten) van de 
deelgemeenschap H. Hart, in overeenstemming 
met de met het parochiebestuur gemaakte afspra-
ken, het opstellen en bewaken van de begroting, 
verzorging van de lokale Aktie Kerkbalans. 
 

De overdracht van werkzaamheden zal zorgvuldig 
plaatsvinden en Louis van Poppel blijft beschik-
baar voor advies. Mocht u meer informatie willen 
hebben, kunt u contact opnemen met Louis van 
Poppel: 010-4730757. 
Als u interesse heeft, kunt u die kenbaar maken bij 
een van de leden van de beheercommissie 
(contactgegevens achterop deze Gorzenklok). 
  

Namens de beheercommissie H. Hart, 
Henry de Wolf 
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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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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 
----------------------------------------------------------------------------------------- 


